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PRZEDMOWA.

Naukow prac nad prawem Litwy rozpocz
w r. 1 800 Tadeusz Czacki, a za nim poszed dugi

szereg polskich badaczy, wród których spotykamy na-

zwiska takie, jak Lindego, Daniowicza, Jaroszewicza,

e nie wspomn innych, mniej wybitnych. Prace tych

uczonych z pierwszej poowy XIX stulecia tyczyy

si gównie wielkich kodyfikacyi litewskiego prawa

z XVI wieku, okrelonych nazw statutów litewskich.

W drugiej poowie XIX wieku — po pewnym zastoju —
podjli badania nad litewskiem prawem, gównie z za-

kresu ustroju, ogarniajc i ziemie ruskie, do Litwy nale-

ce, Jabonowski, Wolff, Lewicki, Prochaska, Czermak

i inni; w XX stuleciu rozkwitaj te badania na nowo,

gdy przybyy nowe, mode siy: Jakubowski, Baranow-

ski, Kamieniecki i t. d.

W tej epoce, gdy polska nauka mniejsz na kwestye

z zakresu litewskiego prawa zwracaa uwag, rozpo-

cza swoje badania nad tym przedmiotem historyo-

grafia rosyjska, blisza materyaów archiwalnych, w lep-

szych od polskiej pracujca warunkach. Obok wydaw-
nictw, podejmowanych przewanie bez szerszego planu,
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ale licznych, daa ona zwaszcza w ostatnich kilku dzie-

sitkach lat szereg prac konstrukcyjnych, obszernych

i gruntownych, obejmujcych prawie e wszystkie dzie-

dziny z zakresu litewskiego prawa, zwaszcza ustroju.

Do starszej generacyi uczonych rosyjskich, pracuj-

cych nad history ustroju i prawa Wielkiego Ksistwa

litewskiego, nale: Bierszadskij, Leontowicz, Wadi-

mirskij-Budanow; po nich przyszli modsi: Ljubawskij,

Downar-Zapolskij, appo i wielu innych, mniej wy-

bitnych, czy te dopiero badania rozpoczynajcych.

Rzecz jasna, i do ostatnich lat nie mogo by
mowy o syntezie, gdy wiele najwaniejszych kwestyi

nie miao opracowa; obecnie taka synteza staa si

moliw, a nawet konieczn, by stwierdzi stan bada

dotychczasowych i wskaza równoczenie, jakie dziay

wymagaj przedewszystkiem opracowania, jakie uzu-

penienia. Tak syntez da w nauce rosyjskiej nie-

dawno Ljubawskij (O^epKi, ncTopin .inTOBCKo-pyccKaro

rocyaapcTBa 1910). Praca ta nie jest waciw history

ustroju; czciowo przekracza ona ramy historyi ustroju,

to znowu inne kwestye pomija. Nie moe te wystar-

czy polskiej nauce; i w niej bowiem brak — który autor

zreszt sam wyranie podkrela— dostatecznego uwzgld-

nienia wpywów polskich na Litwie i okrelenia sto-

sunku litewskiego do polskiego prawa.

Przy opracowaniu tego tomu drugiego Historyi

ustroju Polski postawiem sobie za zadanie przed-

stawi w zwizych ramach rozwój inslytucyi ustrojo-

wych Litwy tak, jak one si rysuj w owietleniu hi-

storyi prawa zachodniej Europy, z szczególnem uwzgld-
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nieniem rozwoju swoistego instytucyi litewskich i wpy-
wu na prawo litewskie instytucyi zachodnio-europej-

skich, przez Polsk do Litwy si przedzierajcych. Nie

jest wic moja praca wycznie streszczeniem dotych-

czasowych studyów; nawet gdzie korzystaem z prac

poprzedników, zwaszcza z literatury rosyjskiej, prze-

prowadzaem rewizy pogldów z tego wanie punktu

widzenia.

Autor.

Kraków, w czerwcu 1913 r.
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GRANICE I PODZIA PRZEDMIOTU.

W historyi ustroju Wielkiego Ksistwa Litewskiego

zaznaczaj si bardzo wyranie trzy okresy, na które

j naley podzieli. Okresy to nastpujce:

1. Okres pierwszy od wieku XIII, tj. od po-

wstania zawizków pastwa litewskiego, do koca
wieku XIV. Jest to okres budowy organizacyi pa-
stwowej z pierwiastków rodzimych, litewskich

; jeli si
zaznaczaj obce wpywy, to w kulturze, o ile chodzi

o ustrój, w nazwach instytucyi, lecz nie w instytucyach

samych, które rozwijay si genetycznie, nie nalado-

way obcych wzorów. W cigu tego okresu przycho-

dzi do zróniczkowania si spoeczestwa, które jednak

jeszcze nie potrafio okreli swoich praw w stosunku

do wadcy. Na miejscu ustroju rodowego, którego tu

prawie zgoa nie znamy, wytworzya si silna, abso-

lutna wadza wielkoksica. Mona ten okres nazwa
okresem wielkoksicym. Trwa ten okres do

koca XIV stulecia, gdy wskutek poczenia z Polsk
(r. 1386) zjawi si pierwszy przywilej stanowy w r. 1387

i rozpoczo wytwarzanie nowych form ustroju spo-

eczestwa i pastwa.

2. O k r e s d r u g i, rozpoczynajcy si z kocem
XIV stulecia, a koczcy w r. 1569. Jestto okres dal-

szego rozwoju instytucyi spoecznych i pastwowych
Litwy, ale ju pod wpywem urzdze polskich. Roz-

wój ulega oddziaywaniu, idcemu z Polski, to w wi-

Historya ustroju Polski II. J
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kszej, to w mniejszej mierze, a ustrój zassymilowa

si prawie z ustrojem Polski. Ta assymilacya, przypa-

dajca na czas, kiedy Litw z Polsk czya tylko

unia osobista, umoliwia zmian tej unii na realn

w r. 1569. Okres ten monaby nazwa okresem
recepcyi urzdze polskich.

3. Okres trzeci ma daty cile oznaczone:

1569 i 1791. Litwa w tej epoce, nie tracc charakteru

pastwa samoistnego, poczona bya z Polsk uni
realn w jedn „rzeczpospolit". Linie rozwoju pra-

wnego obu pastw byy prawie identyczne, nawet

w tych czciach ustroju, które nie miay wspólnych

instytucyi. Okres ten nazwa mona okresem rze-

czy pospolitej. Zamyka go rok 1791, kiedy prze-

stao jako odrbne pastwo istnie Wielkie Ksistwo

Litewskie i zlao si z Polsk w jednolite pastwo, za-

chowujc drobne tylko lady dawnej swej odrbnoci.

Zarysy rozwoju ustrojowego Litwy w tych trzech

okresach w mojem przedstawieniu nie wypady rów-

nomiernie. Przyczyny tego takie. Okres pierwszy wy-

kazuje znaczne ubóstwo form organizacyi spoecznej

czy pastwowej, a nadto i róde do niego tak

mao, e niejedna strona tego ycia nie moe by do-

kadniej owietlona. Okres trzeci znowu — jak dotd>

w literaturze historyi litewskiego prawa bardzo po ma-

coszemu traktowany — ju z tego wzgldu musia
w szczuplejsze by ujty ramy, i instytucye wspólne

Litwie i Polsce (wadca, bezkrólewia, sejm) przedsta-

wiem w pierwszym tomie Historyi ustroju Pol-

ski. Nadto analogiczny, nieraz prawie identyczny roz-

wój instytucyi ustrojowych Litwy z instytucyami Polski

sprawia, e wystarczao si powoa na odpowiednie

ustpy z tomu I i zaznaczy tylko rónice. Tak wic



GRANICE I
PODZIA_PRZEDMIOTU_

najpeniej wypad okres drugi - najbogatszy w od-

rbne formy, ju silnie rozwinite, czy to wasne, czy

to zapoyczone od polskiego ssiada. Literatura, wa-

nie dla tego okresu najobfitsza, pozwalaa te te in-

stytucye dostatecznie omówi. Tych sów kilka, sdz,

wytómaczy i rozkad pracy i autora.
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od powstania pastwa litewskiego do koca
XIV wieku.

Szczep litewski skada si z kilku plemion; byli to:

Prusacy, którzy siedzieli midzy doln Wis i Niem-

nem, Jadwingowie, wcinici midzy Czarn Ru i Ma-

zowsze, od Bugu i Narwi do Niemna, mudzini, zaj-

mujcy kraj nad dopywami z prawego brzegu dolnego

Niemna po rzek Niewia, otysze nad dolnym biegiem

Dwiny i waciwi Litwini, do których nalea kraj

„wysoki" (Auksztota) nad Wili i innymi dopywami
redniego Niemna.

Na widowni dziejow wystpili najpierw Prusacy,

ju w kocu X wieku ; nie zdoali jednak wytworzy

pastwa, weszli w skad dzieraw niemieckiego zakonu.

Równie zjawiajcy si póniej na widowni dziejowej

Jadwingowie i otysze nie obronili swej samodziel-

noci
; Jadwingów wytpiono, otysze przeszli pod

wadz zakonu inflanckiego. mud lepsze miaa losy,

lecz i ona nie staa si zawizkiem ustroju pastwo-

wego; przez dugi czas bya przedmiotem walk zakonu

krzyowego i Litwy, a ostatecznie — ju w wieku XV—
z t ostatni si na stae zczya.

Kolebk pastwa litewskiego bya Litwa waciwa;
lecz dopiero w XII wieku pierwsze o niej zjawiaj si

historyczne wiadomoci.



Ustrój Litwy do powstania wadzy wielkoksi-

cej za Mendoga.

Literatura: Latkowski, Mendog; JIiodaBCKifi, Oiepic,

rozdz. 2 i 3 (tam take podana obfita literatura historyczna

i etnograficzna, tyczca si tej kwestyi) ; Kutrzeba, Unia,

cz. I, rozdz. 1.

Ustrój Litwy w XII i XIII wieku bardzo tylko skpo
owietlaj róda. W kronikach i rocznikach wspócze-

snych czsto sycha tylko o ksitach czy króltkach

litewskich, nazywanych po acinie: duces, reges, reguli,

to znów: nobiles, capitanei. Nie wiemy, jaka bya ich

nazwa litewska; przypuszczaj lingwici, e kunigi

albo rikai. Tych ksit bardzo wielu na Litwie, mu-
dzi i u Jadwingów; z ksit jadwiskich miao raz

zgin w jednej bitwie 40, na mudzi miao ich by
70. Trudno mniema, by to byli waciwi ksita,
wadcy choby miniaturowych pastewek; raczej przy-

puszcza naley, i to tylko starostowie rodowi. Take
i inne wskazówki potwierdzaj przypuszczenie, i ustrój

ówczesny Litwy opiera si na organizacyi rodowej.

Jak jednak ta organizacya wygldaa, nic bliej nie

wiemy; przypuszcza moemy jedynie, i jak winnych

spoeczestwach, stojcych na podobnym szczeblu kul-

tury, rody opieray si na wspólnej wasnoci rodo-

wej, której ladów jednak w póniejszych ródach
ju si nie znachodzi, e w stosunku do siebie zacho-

wyway si jako organizmy odrbne, dochodzce ewen-

tualnie swej krzywdy w drodze zemsty krwawej. To
jedno z pewnem wikszem prawdopodobiestwem mo-
na przyj, i rzdy wieców rodowych nie rozwiny
si tu silniej, gdy tak o nich gucho ; widocznie zupe-
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nie je musieli usun starostowie rodowi, gdy tylko

zawsze oni — pod nazw ksit — wystpuj jako

prowadzcy wojny czy zawierajcy ukady pokojowe

i przymierza.

Ju od koca XII wieku sycha o wspólnych

przedsiwziciach — wyprawach, podejmowanych przez

wiksze siy litewskie, przez kilkunastu czy kilkudzie-

siciu nawet takich ksit; wspólnie te nieraz za-

wierali pokojowe ukady. W razie wyprawy wspólnej

obierali sobie wodza, ewentualnie dla jednej bitwy.

I to objaw, który widzimy nieraz w analogicznych

ustrojach innych narodów; tacy wanie chwilowi

dowódcy stanowi zawizek wytworzenia si waciwej
wadzy ksicej.

Mae pastewka, bdce widocznie zwizkiem, ale

ju staym, pewnej iloci rodów, potworzyy si na Li-

twie ju w pocztkach XIII wieku; za ksit bowiem

chyba naley ju uwaa „starszych" kniaziów, o któ-

rych wspominaj w tym czasie róda. Byli to pewnie

jacy bardziej energiczni starostowie rodowi, którzy,

w swoim rodzie utrwaliwszy wadz, i to jako dzie-

dziczn, podporzdkowali sobie i inne rody. Ju
w drugim dziesitku lat jedna taka rodzina wada
przewan czci Litwy i mudzi.

Silnie naprzód posuwa organizacy litewskiego pa-
stwa jeden zwaszcza z tej rodziny: Mendog(-j-r. 1263).

Nie przebierajc w rodkach dziaania, potrafi on, si
gównie, pozby si jednych ksit, cho i krewnych,

innych podda swej wadzy. On to by twórc pa-
stwa litewskiego, które wkrótce szerokie objo tery-

torya, nietylko waciwe litewskie i mudzkie, lecz

i due szmaty ziemi ruskiej. Zwa on si ju wielkim

ksiciem; ta wadza wielkoksica odtd tu si utrwalia.



2. Terytoryalna podstawa pastwa.

Literatura: Bruckner, Staroytna Litwa ; JleoHTOBHit,

OiepKH ; JlrodaBCKifi, OdnACTHoe ffineme; Tene, O pacnpe^B-

jieHin ; Tene, Oiepici., rozdz. 4—6 (tam podaje take dokadnie

literatur, tyczc si historyi poszczególnych terytoryów, które

weszy w skad pastwa litewskiego) ; Jakubowski, Studya.

Pastwo litewskie miao swoj kolebk na waci-
wej Litwie etnograficznej; ledwie jednak si zorga-

nizowao pod wadz Mendoga, zaczo bardzo sil-

nie prze naprzód, rozszerzajc si na terytorya

ruskie, które je otaczay od wschodu i poudnia.

Wkrótce w obszarze pastwa litewskiego byo wicej

ziem ruskich, ni litewskich ; tamte przewyszay kilka-

krotnie co do obszaru Litw etnograficzn, cho jej

obszar by wikszy, ni jest dzisiaj, i póniej dopiero

zmala, ustpujc miejsca ywioowi ruskiemu. W tym

okresie nawet mud jeszcze do Litwy nie zostaa

przyczon.
Mono takiej silnej ekspanzyi leaa w tern, i

pastwo litewskie byo silnie zasiedlone, znacznie lepiej,

ni terytorya ruskie. Mogo wic da te siln pod-

staw dla dnoci zaborczych wadców.
Kraje, które zajmowaa Litwa, wchodziy w mniej

lub wicej cisy do niej stosunek. Cz tych ziemi

zupenie si zlaa z Litw co do organizacyi pastwo-

wej, tworzc Litw cilejsz, rdze pastwa, inne za-

choway dugo jeszcze znaczn odrbno, tworzc

t. zw. dzielnice.

Terytorya, które weszy w skad Litwy
cilejszej. W poowie wieku XIII przyczone zo-

stay do Litwy ziemie midzy Desn i zachodni Dwi-
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ni, z Brasawiem, które naleay poprzednio, zdaje

si, do ksistwa poockiego. Równie w tym czasie

dostaa si Litwie Ru Czarna, leca na dopywach
Niemna z lewego brzegu, nad wisocz zwaszcza,

z Nowogródkiem, Wokowyskiem, Sonimem i Gro-

dnem. I to dawniejsza cz ziemi poockiej, w Grodnie

za przez jaki czas istniao udzielne ksistwo. Dalsze

nabytki przypady ju na wiek XIV, na dziaalno
zwaszcza Gedymina, a potem i jego nastpców. W do-

rzeczu Prypeci, na Polesiu, potworzyy si liczne ksi-

stwa ruskich Rurykowiczów; byli to ksita turowo-

piscy, którzy weszli w zaleno od ksit halickich,

jednak ciyli i w stron Litwy. W XIV wieku Litwy

wpyw ju tu przeway; w Pisku osadzi Gedymin

jednego z synów, inne za grody pozostay wprawdzie

we wadzy ruskich ksit, ale uznajcych zwierzch-

no Litwy.

Ziemi Jadwingów, wytpionych w walkach, ko-

lonizowa z jednej strony napyw z Mazowsza, z dru-

giej z Woynia. Chwilowo zaj cz tej ziemi, ogól-

nie Podlasiem zwanej, ksi mazowiecki, Konrad,

mianowicie Drochiczyn, i osadzi tu rycerzy dobrzy-

skich, lecz zosta wyparty przez halickiego Dani. Pó-

niej rzdzili tu kniaziowie woyscy. Zaj te ziemie

wreszcie Gedymin i osadzi w nich Kiejstuta, z wyjt-

kiem Kobrynia, gdzie si utrzymali osobni kniaziowie.

Naleay do tego Podlasia z waniejszych grodów

Bielsk, Mielnik, Drochiczyn, Brze i Kamieniec. I Ko-

bry zaj Olgerd; utrzyma si on jako osobne ksi-

stwo, ale pod rzdami kniaziów z rodu Gedymina.

W poowie XIV wieku dostaa si Litwie t. zw.

„Ru", obszar nad So, Berezyn i doln Prypeci.

Istniao tu jeszcze w r. 1326 osobne ksistwo miskie.
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Bya to cz ziemi poockiej. Nadto Litwa przyczya
jeszcze kawaki, oderwane rónymi czasy od dzielnic ki-

jowskiej, czerniechowskiej i smoleskiej, pooone nad

Berezyn, Prypeci doln, Dnieprem i So. Tu poo-
one ksistwo mcisawskie, nalece do ziemi smo-

leskiej, zajte zostao w r. 1356, utrzymao si jed-

nak i dalej jako ksistwo, podporzdkowane wadzy
w. ksicia.

Te nabytki róniy si od innych, o których niej

bdzie mowa, tern, i, poddane pod wadz wielkich

ksit, cilej si z Litw zespoliy i utworzyy z ni
jedn cao, waciwe pastwo litewskie. Bd nazy-

wa ten obszar, do którego póniej zostaa wczona
ju tylko mud, pastwem litewskiem w cilejszem

tego sowa znaczeniu, lub pokrótce Litw cilejsz.

Ustrój tego terytoryum pod wielu wzgldami szed od-

rbnymi torami, ni sprawa rozwoju spoecznego i pa-
stwowego innych terytoryów, które równie zostaway

pod wadz wielkiego ksicia, lecz nie liczyy si do

Litwy cilejszej.

Dzielnice. Terytorya, które do Litwy cilejszej

nie naleay, dla odrónienia nazywane bd dzielnicami;

w literaturze rosyjskiej przyja si na ich okrelenie

nazwa anneksów. Byy to: Poock, Witebsk, Smolesk,

Kijów, Woy i Podole wschodnie (Bracaw), wreszcie

ksistwa siewiero-czerniechowskie.

Te terytorya przewanie nie w drodze podboju po-
czyy si z Litw, lecz bd przez powoywanie do

nich ksit litewskich, jako wadców, bd te przez

dobrowolne poddanie si wielkiemu ksiciu. Miay one

za sob silniejsz tradycy historyczn, nieraz nawet

znaczne wyrobienie form, odrbnych od litewskich;

pod tym ostatnim wzgldem wyróniay si zwaszcza
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trzy z tych dzielnic : poocka, witebska i smoleska,

które, podobnie jak i inne pónocno-ruskie ziemie —
najsilniej Wielki Nowogród — wyrobiy silniej organi-

zacy spoeczn, tak, e wadza ksit bya w nich

znacznie ograniczon na rzecz spoeczestwa, rzdz-
cego przez wiec; wybierao ono urzdników, majcych

tak wadz, e na drugi plan usuwali ksit (np.

posadnik w W. Nowogrodzie). Nieznan jest bliej or-

ganizacya tych dzielnic, które Litwie si dostay, lecz

nie ulega wtpieniu, i i ona bya podobna, miaa

charakter demokratyczny w przeciwstawieniu do ustroju

absolutnego Litwy. Wszystkie te dzielnice nie zlay

si w jedn cao z Litw, utrzymyway nadal

swoj odrbno, jak i swoje historycznie wyrobione

granice.

Due poockie ksistwo, obejmujce w dobie roz-

kwitu obok Poocka takie grody, jak Witebsk, Misk,

Druck i t. d., rozpado si w XIII wieku na szereg

ksistw drobniejszych. Niektóre z tych ksistw ju
w pocztku drugiej poowy XIII wieku dostay si

ksitom litewskim, Poock Towtiwiowi, Druck Edi-

widowi, Witebsk mudzkiemu Wikintowi. Nie stao si

to jednak podstaw zespolenia z Litw; byli to ksi-

ta niezaleni. Ale Mendog i niektórych z tych ksit
zmusi do ulegoci. Wrócili tam jednak jeszcze ruscy

kniaziowie, zwykle zaleno od Litwy uznajcy. Do-

piero w r. 1307 wielki ksi Witen zaj Poock (ale

bez Miska i Witebska) i da mu swoich namiestni-

ków; zostawi jednak swobod rzdów wiecowych.

Odtd ju stale byo ksistwo poockie z Litw z-
czone, czy tu rzdzili kniaziowie (jak np. brat Witena),

czy te — zwykle — namiestnicy. — Witebsk wytwo-

rzy osobne ksistwo. Gdy w r. 1320 zmar ostatni
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ksi, obj wadz syn Gedymina Olgierd, jako zi
tego ksicia.

Ksistwo smoleskie popado za Gedymina w za-

wiso od Litwy. Olgierd zaj Bieyj Gorod, nastpnie

wr. 1355 Rew, póniej Mcisaw, w r. 1362 Toropiec

i t. d. Ale jeszcze w tym czasie nie ustalia si zawi-

so, z wyjtkiem Mcisawia, który wszed w skad
cilejszej Litwy.

Ziemia kijowska, spustoszona przez Tatarów, w dru-

giej poowie XIII wieku nawet kniaziów nie miaa.

Ostatecznie w r. 1362 usun Olgierd kniazia kijow-

skiego Fiedora wiatosawowicza i da Kijów synowi

Wodzimierzowi; ale i póniej jeszcze z Kijowa pacono
da tatarskiemu chanowi.

O ksistwo halicko - wodzimierskie oraz Podole

toczya si duszy czas walka po wymarciu ksit
halicko-wodzimierskich (r. 1340) midzy Polsk i Litw.

Ostatecznie przy Polsce zostaa caa ziemia halicka, oraz

ziemie bezka i chemska (siedzcy tu przez czas jaki

kniaziowie litewscy uznawali zwierzchni wadz Polski).

Ksie Lubart utrzyma si za rzdów w Polsce Kazimie-

rza W. przy ucku, po tego mierci owadn i Wo-
dzimierzem, tak, e do Litwy naleaa odtd ziemia

woyska w cilejszem znaczeniu, a z Podola tylko

wschodnia cz, gdy zachodnia przypada Polsce.

Nad Desn i jej dopywami rozsiedli si liczni

kniaziowie ruscy, t. zw. siewiero-czerniechowscy, nad

Ok t. zw. górno-okscy. Pod koniec tego okresu za-

ja Litwa Brask, Czerniechów i t. d. Czciowo osa-

dzeni tu zostali kniaziowie z rodu Gedymina, czciowo
za utrzymali si dawni kniaziowie, ale jako zaleni

od Litwy. Same tu byy ksistwa.
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3. Wielki ksi i jego rodzina.

Literatura: JIiodaBCKiH, OiepK^, rozdz. 7; Kutrzeba,

Unia, cz. I, rozdz. 1.

Mendog stworzy na Litwie wadz wielkoksic-
Jakkolwiek ród Mendoga niedugo póniej wygas, to

jednak wadza wielkoksica odtd si utrzymaa, wy-

robiy si te normy zarówno co do nastpstwa w wa-
dz wielkoksic, wic co do porzdku dziedziczenia

tej wadzy, jak i co do praw rodziny wielkoksicej.

Nastpstwo w wadz wielkoksic.
Jakkolwiek prawo zwyczajowe, które si wyrobio co

do sukcesyi w wadz wielkoksic, bardzo czsto

amane byo przez gwat i wielkie ksistwo przecho-

dzio na tego, który je si potrafi opanowa, to je-

dnak przecie dadz si stwierdzi pewne reguy, prze-

strzegane zwaszcza ju cilej od czasów drugiego

twórcy pastwa litewskiego, Gedymina. Wadz wiel-

koksic wielki ksi przekazywa temu z synów,

jeli ich mia, którego uwaa za najodpowiedniejszego

do tej godnoci. Zupenie wic swobodnie móg odda

j modszemu, mimo, i mia starszego syna. Ale je-

dnego z synów musia wybra. Na równi z synami sta

take syn adoptowany. W razie braku dopiero synów

wielki ksi powoywa brata po sobie. Nie byo wypad-

ku, by sukcesya sza na dalszych krewnych bocznych.

Prawo czonków rodziny panujcej do
wyposaenia w dzielnice. Ju Mendog tak

wadz swoj wzmocni, i uwaa pastwo jakby za

swoj wasno prywatn. Tak i inni wadcy. Za-

sad byo, i kady z synów zmarego ksicia mia
prawo do dzielnicy; jednake dzielnice te nie musiay
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by równe. Wielko dzielnic, jak i oznaczenie, która dziel-

nica któremu z ksit przypadnie, zaleao od tego

ksicia, po którym zostawaa dzielnica. W zasadzie

dostawali czonkowie rodziny wielkoksicej, tj. wic
od XIV wieku Gedyminowicze, dzielnice w obrbie

cilejszej Litwy; a e w niej nie byo jakich wyodr-
bnionych jednostek terytoryalnych, wic te dzielnice

te wykraiwano zupenie dowolnie, okrelajc odpowie-

dnio do potrzeby granice tworzonych ksistw. Nie wy-

tworzya si tu nawet po upywie czasu jaka tradycya

granic dzielnicowych, do czego przyczyniay si i czste

zmiany, bdce wypywem dziaania nie prawa, ale

czynnika faktycznego: usuwania ksit si. Jeli jaki

czonek panujcej rodziny otrzyma dla siebie dzielnic

poza cilejsz Litw, czy to z nadania wielkiego ksi-

cia, czy to w jaki inny sposób (na podstawie pokre-

wiestwa lub zaon albo te przez powoanie ze strony

ludnoci), to móg na Litwie nie dosta dzielnicy,

uchodzi bowiem ju wtedy za zaopatrzonego. Zda-

rzao si jednak, e mimo to dostawa dzielnic w ob-

rbie cilejszej Litwy. Sukcesya tych dzielnic, zdaje si,

sza tylko na potomków mskich, nie na krewnych

bocznych, tak, e jeli jaki knia nie zostawi synów
ub wnuków, to dzielnica wracaa do swobodnej dys-

pozycyi wielkiego ksicia.

Stosunek czonków rodziny panujcej
do wielkiego ksicia. W stosunku do innych

czonków rodziny, kniaziów, wielki ksi wystpowa
jako gowa rodziny. Zwaszcza silnie zaznaczao si to

jego stanowisko, odkd wadza wielkoksica utrwa-

lia si w rkach rodu Gedymina. Wielki ksi mia
si stara o to, by kady z rodziny mia swoj dziel-

nic; naodwrót czonkowie rodu Gedymina obowi-
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zani byli w stosunku do niego do posuszestwa, mu-
sieli dotrzymywa mu wiernoci, spieszy z rad i po-

moc wojskow. Obowizani oni byli do hodu wobec

wielkiego ksicia, t. zw. czoobicia. W rzdy ich w za-

kresie dzielnic, jakie otrzymali, wielki ksi w zasa-

dzie nie wglda ; zdarzay si jednak wypadki, i wielki

ksi w dzielnicy kniazia Gedyminowicza zastrzega

sobie co do pewnych czci condominium, a nawet

mono obsady pewnych grodów swoj zaog. Oczy-

wicie chodzio tu o to, e w ten sposób wielki ksi
chcia si zapewni co do wiernoci kniazia.

Jakkolwiek wielki ksi mia nad czonkami rodu

siln wadz, jakkolwiek byli mu oni podporzdko-

wani, to jednak i naodwrót krpowali go oni w pe-

wnym kierunku. Cay obszar litewskiego pastwa tra-

ktowany by jako wasno caej rodziny, tak, e kady
z jej czonków mia tu znale dla siebie uposaenie.

Jeli wic chodzio o jakiekolwiek tego rodzaju ukady,

któreby prawo rodziny mogy zmniejszy, a wic o od-

stpienie czci Litwy, a nawet o przeprowadzenie

rozgraniczenia jej od innych terytoryów ssiednich, to

w tych wypadkach wielki ksi musia zasiga zgody

dojrzaych czonków swej rodziny, tak, e takie akty

zawiera w swojem i ich imieniu. Z tej racyi te i ukad
co do przyjcia przez Jagie korony polskiej przy-

szed do skutku nie za jego tylko wol, ale za zgod
i jego braci, tak rodzonych, jak stryjecznych.

Specyalne prawa niektórych z czon-
ków rodziny panujcej. W XIV wieku spoty-

kamy si z odrbnem uregulowaniem stosunku dwóch

Gedyminowiczów do wielkiego ksicia. Po raz pierw-

szy zaszed taki wypadek, gdy Olgierd, syn Gedymina,

po wypdzeniu ustanowionego przez Gedymina wiel-
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kim ksiciem Jawnuty obj wadz wielkoksic
przy pomocy Kiejstuta. Temu bratu swojemu zapewni
on wybitniejsze stanowisko wród wszystkich krewnych;

to wyrónienie go polegao na tern, i mia Olgierd

bardziej kocha Kiejstuta, ni innych braci; nadto zdo-

bycze miay i po poowie na nich obu. Stosunek

ten mia przej take na synów, których ozna-

czyli, na Jagie i Witoda, co jednak w praktyce y-
cia si nie urzeczywistnio. Po raz drugi tego rodzaju

stosunek zawiza si w r. 1387 midzy Jagie a bra-

tem jego Skirgie; przyrzek temu ksiciu Jagieo,

i bdzie go dziery wyej wszystkich braci, wszystko

mu donosi szczerze, zawsze go broni. I ten stosunek

nie trwa jednak dugo.

Mamy tutaj do czynienia raczej z moralnem zobo-

wizaniem, ni z prawem. Dokadniej nie da si okre-

li tego wpywu, jaki przez to uzyskali Kiejstut na

Olgierda, Skirgieo na Jagie. Wielki ksi skrpo-
wany by przez to co do kierunku swej polityki, co

do kwestyi wojny i pokoju; w takich wypadkach mu-
sia si zwraca do tego brata, któremu zapewni wy-
sze od innych stanowisko. Nie przestawa jednak przez

to by wycznym wielkim ksiciem, ani te nie do-

chodzio przez to do jakiego rozdziau wadzy wiel-

koksicej.
Wadza wielkiego ksicia. Stanowisko

wielkiego ksicia w pastwie byo podwójne; inne

w stosunku do terytoryów, które podlegay jego wa-
dzy bezporednio, inne, o ile chodzio o dzielnice, b-
dce w zarzdzie rónych ksit. W peni wadz wy-

konywa wielki ksi w tych ziemiach, które mu pod-

legay bezporednio; tu by on wadc absolutnym

wobec ludnoci, która w stosunku do wielkiego ksi-
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cia nie miaa adnych praw. Rzdy sprawowa osobi-

cie ; sam by osobicie wodzem, sam sdzi. Koronacya

Mendoga na króla za zgod papiea w r. 1253 na prawa

wadcy nie miaa znaczenia. Tytu królewski zosta te
wkrótce zaniechany.

4. Zarzd kraju.

Literatura: JlroóaBCRifi, OSaacTHoe flineme; Prochaska,

Przyczynki, rozdz. I; Jakuboicski, Opis ksistwa trockiego; JIk>-

SaBcsifi, OiepK-B, rozdz. 7.

Organizacya ustroju pastwa nie wyrobia si sil-

niej w tej epoce. Jakkolwiek byy ju jej zacztki,

które odnie naley prawdopodobnie do dziaalnoci

Gedymina i jego potomków, to jednak wida, jak sabe

byo rusztowanie pastwowe. Przyczyny szuka naley

w tern, i tak, jak w innych pastwach, stojcych na

podobnym stopniu kultury, oparty by zarzd kraju na

systemie podporzdkowania jednych pod drugie osób,

uposaonych w ziemi i we wadz nad t ziemi,

a w ostatecznym stopniu zalenych od wielkiego ksi-

cia. Podobne to uksztatowanie stosunków do tego,

jakie na zachodzie Europy okrela si nazw systemu

lennego. Wielkiemu ksiciu podlegali kniaziowie wo-

góle i bojarowie w jego dzielnicy wielkoksicej, knia-

ziom znowu kniaziowie i bojarzy drugiego rzdu, w do-

brach znowu kniaziów i bojarów siedziaa podporzd-

kowana im ludno, wolna i niewolna.

Dwór wielkiego ksicia. Brak byo w epoce

tej zgoa urzdów centralnych. Wielki ksi mia swój

dwór, ale funkcye wyznacza on tym, którzy w skad

tego dworu wchodzili, od wypadku do wypadku. On
si ich nieraz radzi, ale nie by t rad wizany; wielcy
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ksita radzili si kogo chcieli, np. Gedymin domi-

nikanina. Jedyny urzd, który si w tym czasie pojawi

na dworze Gedymina, to urzd wójta (advocatus), zgoa
jednak nie wiadomo, jakie byy jego atrybucye; tyle

pewna, e on by pierwszym w radzie wielkiego ksi-

cia. By to moe zastpca ksicia, jednak cile zale-

ny od jego woli, tak, e jedynie spenia jego specyalne

polecenia. Za Gedymina by te osobny sprawca wojsk;

nie mona go jednak traktowa jako dowódzcy, bo

waciwym dowódzc by sam wielki ksi. Za Olgierda

si zbrojn dowodzi stale Kiejstut.

Zarzd dzielnicy wielkoksicej. Pod

koniec tego okresu wida, e przeprowadzono organiza-

cy zarzdu przynajmniej tych obszarów, które podlegay

bezporednio wielkiemu ksiciu. O ile chodzi o dziel-

nice, to jeli w dzielnicy nie byo osobnego ksicia,

na jej czele sta zastpca wielkiego ksicia, zwany na-

miestnikiem. Zastpowa on go zarówno w admini-

stracyi kraju, jak i w sdownictwie. Oczywicie nie

móg zmienia obowizujcych przepisów, umniejsza

np. ciarów i t. d.; to naleao do wielkiego ksicia.

Ale mia wielki ksi takich namiestników i w cilej-

szej Litwie; obszar im podlegy by róny, a czsto

by to obszar poprzednio istniejcego ksistwa.

Najniszymi jednostkami zarzdu byy dwory i wo-

osti. Do woosti nalea szereg osad, na których sie-

dzieli ludzie wolni lub niewolni, którzy uprawiali t
ziemi i ponosili z niej ciary, skadane do dworu.

Do dworu naleaa ziemia, uprawiana wprost z dworu

przez ludzi (liudi), naleay bojarskie siora, dworowi

podporzdkowane, które skaday do dworu ciary
i daway posugi. Na czele dworu sta tiwun, który

Historya ustroju Polski. 2
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by jego zarzdc. Mia on przedewszystkiem zna-

czenie urzdnika gospodarczego, odbiera daniny, czu-

wa nad tem, by peniono posugi. Obok tego by
on sdzi nad ludnoci, osiad na ziemiach hospo-

darskich, tak woln, jak niewoln. Nadto mia take
sdownictwo jakie nad ludnoci z dóbr prywatnych

w obrbie woosti, niejasn jednak rzecz, w jakich

granicach. Bojarzy nie podlegali tiwunowi, a tylko na-

miestnikowi. Woosti nie stanowiy zreszt zwartych

terytoryów, skaday si z osad nieraz porozrzucanych.

Ksistwa. Obok tych terytoryów, które podle-

gay bezporednio wadzy wielkiego ksicia, w skad

wielkiego ksistwa wchodziy liczne ksistwa. Jedne

z nich byy w rkach czonków rodziny wielkoksi-

cej, tj. w XIV w. Gedyminowiczów, w innych wadnli
bd kniaziowie z rodu Ruryka, bd te potomkowie

dawnych ksit litewskich. Takie terytorya poczone
byy z Wielkiem Ksistwem tylko wskutek osobi-

stego podporzdkowania kniazia pod wielkiego ksi-

cia. Knia taki obowizany by do czoobicia wobec

wielkiego ksicia, musia spieszy z pomoc zbrojn

i rad na jego wezwanie, obowizany by do wier-

noci, a take do skadania daniny, która nosia na-

zw: polietnie. W obrbie jednak terytoryum takiego

ksistwa wycznym wadc by taki knia, i to wadc
absolutnym, z wyjtkiem dzielnic poockiej, witebskiej

i smoleskiej, gdzie wpyw pewien na rzdy mia czyn-

nik spoeczny. Takiemu ksiciu podlegali inni kniazio-

wie, w ksistwie siedzcy, i bojarzy, którzy tylko wobec

niego obowizani byli do suby wojskowej z posia-

danej ziemi, do danin i posug. W tern terytoryum

knia wykonywa sdownictwo. Organizowa on swoje

terytoryum podobnie, jak wielki ksi to, które jemu
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bezporednio podlegao, a wic ustanawia namiestni-

ków i tiwunów, organizowa dwory jako centra za-

rzdu kraju i swoich dóbr.

5. Bojarzy.

Literatura: Prochaska, Przyczynki, rozdz. I; Jakubow-
ski, Opis ksistwa trockiego ; JleoHToSnH-B, JlpaBocnocoBHOCTb.

Ziemia i obowizek suby wojskowej.
W XIV wieku, kiedy wiksza ilo wiadomoci po-

zwala nam lepiej pozna — cho jednak niezbyt jesz-

cze dokadnie — ustrój spoeczny, nie byo ju zdaje

si na Litwie klasy ludzi wolnych, którzyby posiadali

ziemi na wasno. Ziemia bya we wadaniu knia-

ziów lub bojarów. Bojarzy — to warstwa rycerska,

odpowiadajca np. wojom polskim z XII wieku. Po-

siadali oni ziemi dziedziczn, jednak przewanie sie-

dzieli na ziemi, któr dostali od wielkiego ksicia lub

te od kniaziów z obowizkiem suby wojskowej. Byli

oni z tego powodu podporzdkowani swemu panu, któ-

remu skadali czoobicie w uznaniu jego wadzy. Zie-

mi, jak posiadaj, móg ksi kadej chwili odebra;

cho prawdopodobnie faktycznie ju wyrobia si za-

sada, e ziemia przechodzia po bojarze na jego po-

tomków mskich, z wykluczeniem wic córek, prawnie

jednak nie by stosunek bojara do ziemi zabezpieczony.

Wielki ksi wkracza nawet w stosunki rodzinne bo-

jarów, wydawa córki ich, krewne, wdowy za m.
Dla suby rycerskiej nie byo adnych okrelonych

form co do czasu jej trwania; musieli j peni na kade
wezwanie, czy to biorc udzia w wyprawie, czy te
penic stra po grodach. Co si tyczy wymiaru suby
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wojskowej, brak co do tego okresu wskazówek, któ-

reby pozwalay przypuszcza, e cile jej wysoko
bya dostosowan do obszaru ziemi, jaki mia bojar.

Oczywicie jednak, czem wiksze byy dobra, tern orszak

bojara, z którym stawa na wezwanie, by wikszy;

obawa gniewu pana dostatecznie zapewniaa wysoko
tej suby.

Wród bojarów istniay znaczne rónice gospodar-

cze co do uposaenia ziemi ; bez porównania musiay

by one wiksze ju wtedy, ni w innych krajach, np.

w Polsce wród rycerstwa. Jedni mieli znaczne obszary

ziemi, na której siedziaa i ludno, ziemi t upra-

wiajca, inni mieli mae udziay, które nieraz sami

musieli uprawia. Od woli ksit zaleao wyposa-

enie bojarów i od ich energii spoecznej.

Bojarzy zaleni byli od ksit, od których do-

stali ziemi; byli wic bojarzy wielkoksicy, podle-

gajcy wprost wielkiemu ksiciu, od niego posiadajcy

ziemi, i bojarzy poszczególnych kniaziów, wic jakby

bojarzy drugiego rzdu. Tych pooenie byo spoecz-

nie gorsze, a ten ich stosunek wpyn póniej jeszcze

na obnienie ich znaczenia nawet prawnego.

Ciary z dóbr bojarów: daniny i po-

sugi. Z ziem, które posiadali, obowizani byli bo-

jarowie do szeregu rozmaitych wiadcze na rzecz ksi-

t, którym byli poddani, w ziemiach bezporednio

zalenych od wielkiego ksicia na rzecz tego. Byy to

bd posugi, bd daniny. Do posug nalea obowi-
zek budowy nowych grodów, wzgldnie naprawy starych.

Ludno z dóbr bojarskich obowizana bya nie tylko

do robocizny na miejscu, ale take do woenia po-

trzebnych kamieni, bierwion i drew na palenie cegy

i wapna, o ile oczywicie wznoszono te grody jako
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murowane. Naprawiaa ona take drogi, budowaa
i naprawiaa mosty. Musieli w dobrach ksicia kosi

siano, utrzymywa ksicia i jego urzdników w razie

przyjazdu, który to obowizek zwano póniej stacy;

obowizani byli take dawa na wezwanie podwody.

Obok posug ludno dóbr bojarów dawaa daniny.

Przewanie wobec gospodarki naturalnej, która pano-

waa na obszarach Wielkiego Ksistwa, byy to daniny

w naturze. Na Litwie i mudzi skadano je w ycie,

owsie i sianie. Ta danina nosia nazw dziaka.

Co do wysokoci wiadcze, to nie mona ich ju
dzi ustali, brak pod tym wzgldem róde zwaszcza

co do Litwy cilejszej. Nie ulega wtpliwoci, i roz-

strzyga gównie o tern zwyczaj, e on okrela roz-

cigo tych wiadcze ; tern te tómaczy si, e nie

byy one jednakie w rónych czciach pastwa litew-

skiego. Na rzecz wielkiego ksicia szy te daniny tylko

z tych obszarów, które podlegay jego wadzy bezpo-

rednio ; o ile chodzi o ksistwa, w których rzdzili

kniaziowie, to daniny i posugi szy tam wycznie na

rzecz kniaziów, wielki ksi nie mia adnych praw

wprost w stosunku do ludnoci ksistw.

6. Osadnictwo. — Warstwy nisze ludnoci.

Osadnictwo. Kwestya pierwotnego osadnictwa

litewskiego nie zostaa jeszcze bliej zbadan. Wno-
szc z tego obrazu osadnictwa, jaki póniej widzimy

w tych ziemiach, wydaje si rzecz prawdopodobn, i
obok siebie istniay tu oba typy gospodarcze, osad-

nictwa jedno- i wielodworczego. Osadnictwo jedno-

dworcze wystpuje póniej silnie zwaszcza w dzielni-
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cach poudniowo-ruskich, lecz i w innych take si

spotyka; Litwa etnograficzna za prawdopodobnie prze-

chylaa si do typu osadnictwa wsiami. Jak ju wspom-

niano, bya ona silniej zaludniona od innych czci
skadowych pastwa. Kilka wsi, ewentualnie siedzib

jednodworczych, tworzyo woost jako jednostk za-

rzdu.

Nie jest znan równie pierwotna jednostka gospo-

darcza. By ni w zasadzie — o ile mona wnosi
z póniejszych wiadomoci — obszar gruntu taki,

który mona byo uprawi soch, zaprzon w dwa

woy lub w jednego albo dwa konie. rodkiem go-

spodarstwa by dwór czy dym, tj. siedziba gospodarza.

Jak wida z póniejszych wiadectw, gospodarka przed-

stawiaa typ t. zw. gospodarki dzikiej odogowej ; upra-

wiano grunty, które si najlepiej pod upraw nadaway,

kawakami, tak e jeden gospodarz mia ich po kilka.

Wielko wszystkich pól, stanowicych jedno gospo-

darstwo, nie bya jednakow; zaleao to od dobroci

ziemi, od siy gospodarczej. Oczywicie nie byy te

jedenostki wymierzane ani nie miay regularnych

granic.

Wolni i niewolni. Jak w wszystkich pierwot-

nych spoeczestwach, i na Litwie bya rozpowszech-

nion niewola. Zwano niewolnych ludmi niepoho-

ymi. Niewolnik by przedmiotem wasnoci, pozba-

wiony osobowoci prawnej. Niewolników dostarczay

zwaszcza wojny, niewolnikami stawali si jecy. Nie-

wola bya dziedziczn, przechodzia na potomków.

Niewolnikiem zapewne mona byo zosta w razie

popenienia wikszego przestpstwa, a take i w razie

nieuiszczenia si z zobowizania. Niewolni bd yli

na dworach tych, których wasno stanowili, bd te
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osadzano ich na gruntach, nalecych do ich panów;

wtedy z gruntów, które uprawiali, musieli wyywi siebie

i rodzin, oraz dawa daniny i posugi na rzecz pana

wedug jego uznania. Z tej epoki dokadniej stano-

wiska tej ludnoci i jej ciarów jednak nie znamy.

Ludno wolna, która pierwotnie stanowia gówn
mas ludnoci kraju, z biegiem czasu róniczkuje si;

w miar, jak z niej si wytwarza wysza warstwa

bojarów, reszta spada niej. Znowu tylko z póniej-

szych wiadomoci wnosi moemy, i ju w tej epoce

zginli wolni, majcy na wasno ziemi, i przetworzyli

si w ludno bezroln, która osiadaa na cudzych grun-

tach, zwaszcza kniaziów i wielkiego ksicia, za co mu-

siaa na ich rzecz skada daniny i peni posugi. Za-

chowywali jednak ci ludzie — póniej pohoymi zwa-

ni— osobowo prawn i swobod opuszczania grun-

tów, przenoszenia si gdzieindziej.
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od r. 1386 do r. 1569.

W roku 1386 wstpi na tron królewski w Polsce

jakom królowej polskiej Jadwigi wielki ksi litewski

Jagieo. Fakt ten decydujcy wywar wpyw na losy

dalsze Wielkiego Ksistwa, a to nie tylko co do jego

dziejów politycznych, lecz take i co do caego ustroju;

z tego powodu od tej daty liczy trzeba nowy okres

w historyi ustroju Litwy, okres sigajcy do przekszta-

cenia tego stosunku w r. 1569 przez t. zw. uni lu-

belsk.

1. Stosunek prawno-pastwowy Litwy do Polski

w latach 1386—1569.

Literatura: Lewicki, Powstanie widrygiey, rozdz. 1 ;

Tene, Nieco o unii ; Tene : Ueber das staatsrechtliche Ver-

haltniss; ^OBHap^-SanojiCKiH, IIoncKo-.THTeBCKia ymS; JIiooaB-

CKifi, CefiMt, rozdz. 1 i 2 ; Tene, Oiepm>, rozdz. 8 i 9; ILaieTa,

JlHTOBCBO-nonbCKia ymfi ; Kutrzeba, Unia, cz. 1. rozdz. 2 i 3;

Tene: Unia (odczyt).

Stosunek prawno-pastwowy, który zamaza si

midzy Litw a Polsk w r. 1386 przez powoanie wiel-

kiego ksicia Jagiey na tron polski, okrela si w li-
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teraturze zwykle jako uni tych dwóch krajów. Nie

jestto ze stanowiska prawnego suszne; przeprowa-

dzi przedewszystkiem naley rozrónienie midzy okre-

sem lat 1386 do 1401 a okresem lat 1401 do 1569.

Stosunek prawno-pastwowy Litwy do Pol-

ski w latach 1386-1401. Okrelony zosta ten stosunek

w jednym tylko akcie, w dokumencie, który wyda Ja-

gieo 18 sierpnia 1385 r. w Krewi. Akt ten, bdnie
nazywany uni krewsk, zawiera zobowizania, jakie

przyj Jagieo na wypadek, gdyby zosta obrany kró-

lem polskim. Przyjmie on wtedy chrzest wraz z swoj
rodzin i caym krajem, wypuci jeców polskich, za-

paci odszkodowanie, jakie dynastya andegaweska

miaa da za niedojcie maestwa Jadwigi z Wilhel-

mem austryackim domowi rakuskiemu i t. d. O tern,

jak si mia nastpnie uksztatowa stosunek Litwy

do Polski, zawiera akt tylko kilka sów, a mianowi-

cie, i ziemie swoje Litwy i Rusi Jagieo do Polski

na zawsze wcieli. Ukad zawar Jagieo po porozu-

mieniu si i za zgod swoich mskich krewnych, bez

odwoywania si do spoeczestwa. Z chwil, gdy spe-

ni si warunek, pod którym zobowizania Jagiey
zyskay moc, tj. gdy zosta wybrany królem Polski

jako m Jadwigi, nowego aktu Jagieo nie wystawi;

gwarancy dopenienia przyjtych zobowiza dao
kilku jego krewnych, którzy pozostali jako zakadnicy

w Polsce.

Zarówno sowa dokumentu krewskiego, jak i pó-
niejszy stosunek Litwy do Polski w nastpnych latach

stwierdzaj, i myl Jagiey byo wcielenie Litwy do

Polski czyli inkorporacya; Litwa miaa sta si czci
pastwa polskiego, którego tron przypad Jagielle

i jego mskim potomkom. Zreszt Litwa pozostawa
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miaa przy odrbnych prawach, tak jak zreszt ju
w Polsce byy tego rodzaju terytorya, stanowice nie-

rozdzieln cz jej, a jednak w prawach róne, np. Ru.
Rzdy mia zamiar Jagieo sprawowa bezporednio

take w Wielkiem Ksistwie Litewskiem. Wkrótce jed-

nak okazao si to niemoliw rzecz, tak, i trzeba

byo ustanowi tu osobnego namiestnika, o czem ni-

ej bdzie mowa obszerniej. Litwa zbyt wielkie przed-

stawiaa rónice w ustroju w stosunku do Polski, by

mogo tak atwo doj do zespolenia tych dwóch

pastw. Nadto, cho penia wadcy leaa w rkach

wielkiego ksicia, ograniczonego tylko przez wzgld

na prawa rodziny wielkoksicej, i w. ksi za zgod
rodziny móg okreli swobodnie stosunek Litwy do

Polski, to jednak faktyczne znaczenie ywiou ksi-
cego, jak i bojarskiego na Litwie, sprawio, gdy te czyn-

niki pod wpywem agitacyi zwaszcza ksicia Witoda

zaczy w duej mierze zwraca si przeciw tego ro-

dzaju poczeniu, i rzecz nieuniknion staa si re-

wizya tego stosunku. W ten sposób przyszo do

zawarcia pierwszej unii w r. 1401, t. zw. unii wi-

leskiej.

Unie z lat 1401, 1413, 1432-3. Stosunek prawno-

pastwowy Litwy do Polski od pocztku wieku XV
okrelony by przez umowy, noszce nazw aktów

unii. Przychodzio do zawierania tych umów wtedy,

gdy Litwa, dca zwyczajnie do osabienia zwizku

z Polsk, musiaa pod wpywem niebezpieczestw

zewntrznych szuka oparcia o silniejsz Polsk. Tak

przyszo do unii r. 1401, zwanej wilesk, po klsce,

jak poniós Witod nad Worskl, w r. 1413 }do unii

horodelskiej po klskach dyplomatycznych Witoda,

oraz w latach 1432- -3 gdy Zygmunt Kiejstutowicz nie
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móg sam podoa walce z widrygie i z Polsk

zwiza si musia w tym celu.

Jeli w r. 1386 spoeczestwo litewskie nie miao
udziau w uregulowaniu stosunku prawno-pastwowego

czcych si krajów, inaczej byo przy uniach od r. 1401.

Ze wzgldu na si faktyczn warstwy bojarów, by za-

gwarantowa pewno umowy, ten czynnik musia by
do niej wcignity; we wszystkich te uniach obok wiel-

kiego ksicia litewskiego-króla polskiego w charakte-

rze króla polskiego, i jego zastpcy na Litwie, take

wielkim ksiciem zwanego, który tu sta przez czas

duszy tworzy instytucy, brali ze strony Litwy udzia

take bojarzy. W zasadzie do unii powoywano ogó
bojarów litewskich, tj. tych, którzy znajdowali si na

obszarze Litwy cilejszej, o ile wyznawali religi rzym-

sko-katolick; oczywicie nie wszyscy osobicie brali

w uniach udzia, jednake zawsze wyranie zaznaczano

w aktach zgod ogóu bojarów litewskich. Faktycznie

w uniach z lat 1401 i 1413 udzia bojarów by bardzo

liczny, tylko unia z lat 1432/3 przysza do skutku przy

mniejszym ich udziale, gównie z poród urzdników. Ci

bojarzy bd to wystawiali odrbny akt, obok aktu ze

strony w. ksicia, jak to byo w r. 1401 i 1413, bd te
wielki ksi wystawia dwa akty, a do jednego z nich

przywieszali swoje pieczcie bojarzy, jak to si stao

przy unii z r. 1432 3. Uni zatem tworzyy cztery akty:

1) akt króla polskiego, 2) akt wielkiego ksicia litew-

skiego (zastpcy), 3) akt rady królewskiej polskiej

(1401), wzgldnie wydawany za zgod ogóu szlachty

polskiej (1413, 1433), 4) akt ogóu bojarów litewskich.

Te akty wzajemnie wymieniano, litewskie dostaway

si Polsce, polskie Litwie. Jedynie w r. 1413 król pol-

ski i wielki ksi zastpca wspólnie wystawili jeden
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akt, ale za to w dwóch egzemplarzach, dla Litwy i Pol-

ski. Wyjtkowo tylko raz jeden wszystkie akty zostay

wydane w tejsamej miejscowoci, tj. akty unii horo-

delskiej z r. 1413, gdy w Horodle przebywali wtedy

obaj wadcy, król polski i wielki ksi zastpca, oraz

rada królewska polska i bojarzy litewscy; zwyczajnie

za akty te w rónych byy wystawiane miejscowo-

ciach. Tak w r. 1401 akty króla polskiego, wielkiego

ksicia zastpcy i bojarów litewskich wydano w Wilnie,

za akt rady królewskiej polskiej w Radomiu, przy

unii, zawartej po objciu wadzy wielkoksicej za-

stpczej na Litwie przez Zygmunta Kiejstutowicza, akt

tego ksicia zosta wydany w Grodnie w r. 1432,

nastpnie oba akty polskie w Krakowie w r. 1433,

i nakoniec akt Zygmunta z pieczciami bojarów (wic

waciwie akt bojarów) w Trokach w r. 1433. Zazna-

czy naley, e wprawdzie w zasadzie takie akty byy
zgodne z sob, nieraz nawet identyczne, jednak znowu

niekiedy róniy si midzy sob, zachodziy niekiedy

nawet rónice istotne; wobec jednak techniki ustawo-

dawczej redniowiecznej nie byo to rzecz dziwn.

Ju w tej stronie formalnej unii silnie zaznaczaa

si równorzdno obu stron kontraktujcych. Co do

treci, to w dokumentach wprawdzie jeszcze dugo
bkay si wyraenia, które mówiy o wcieleniu Litwy

do Polski, wic o podporzdkowaniu wielkiego ksi-

stwa pod Polsk jako czci skadowej teje, jednak

przepisy prawne, jakie te unie zawieray, wskazyway

na zgoa innego rodzaju stosunek prawno-pastwowy

obu pastw. Poczenie to od r. 1401 -byo uni oso-

bist, t. zn. polegao na tern, i oba kraje miay wspól-

nego wadc. W jednej osobie wic czyy si go-

dnoci króla polskiego i wielkiego, a raczej — bo
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tak jest nastpnie dokadna nomenklatura — najwy-

szego ksicia iitewskiego (Jagieo, Wadysaw War-

neczyk). Na Litwie jednak ten najwyszy ksi od

r. 1401 sprawowa rzdy tylko porednio; naleay

one bowiem odtd tam do jego zastpcy, który je jako

wielki ksi wykonywa z wykluczeniem pierwszego.

Unie okrelay take stanowisko prawne tego wielkiego

ksicia, oraz zastrzegay, i po jego mierci wadza
na Litwie ma wróci do najwyszego ksicia (1401,

1413), wzgldnie normoway kwesty, w jaki sposób

ten wielki ksi mia by ustanowiony (1432/3). e
jednak monarchi dziedziczn bya tylko Litwa, za
Polska ju w pierwszych dziesitkach lat XV stulecia

przesza do rzdu pastw elekcyjnych — ju bowiem

synowie Jagiey tylko na podstawie elekcyi tron w Pol-

sce objli — unia moga si bya rozerwa w razie,

gdyby wadza królewska w Polsce dostaa si w inne

rce, ni wielkoksica na Litwie; zastrzegay wic akty

unii, i w elekcyach królów polskich miaa bra udzia

—

w charakterze jednak tylko czynnika doradczego —
Litwa, tj. wielki ksi i bojarzy. W ten sposób sta-

rano si zapewni, i wspólne obrady doprowadz do

wyboru na króla polskiego osoby, która na mocy za-

sad dziedziczenia obejmie wadz wielkoksic na

Litwie, e wic w ten sposób unia nie zganie, lecz

pozostanie jako instytucya stale oba pastwa czca.
Zwizek obu pastw mia charakter zwizku poli-

tycznego, tak, e rzecz byo wynikajc z natury rze-

czy, i wspóln musiay mie oba pastwa polityk

na zewntrz. e za niejednokrotnie polityka królów

polskich i wielkich ksit zastpców na Litwie w pra-

ktyce si rozbiegay, wic te starano si temu zaradzi

w uniach przez odpowiednie postanowienia. Pastwa
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miay sobie spieszy z rad i pomoc, take zbrojn,

w szczególnoci wedug unii z r. 1401 pomaga sobie

przy odparciu wroga, wrogów jednego z pastw wza-

jemnie uwaa za wasnych wrogów i niszczy ich

(1413, 1432/3); w unii ostatniej wyranie zastrzeono

niewano umów, zawartych na niekorzy drugiego

pastwa. Ta unia take okrelaa obowizek tego pa-
stwa, które otrzymuje pomoc, do utrzymywania nade-

sanych posików; szkód jednak, jakieby te pomocni-

cze wojska poniosy, nie wynagradzano.

Takie byy istotne przepisy unii. Zawieray akty

jeszcze i róne inne postanowienia, te jednak ju si
nie odnosiy do prawno- pastwowego stanowiska obu

pastw do siebie. Najciekawsze, najwicej z kwesty
unii czce si s dwa : pierwsze— to nadanie w unii

horodelskiej bojarom litewskim herbów szlachty pol-

skiej, nadanie, tworzce wic podstaw zwizku heral-

dycznego obu krajów, bardzo wane dla rozwoju war-

stwy wyszej spoeczestwa litewskiego, lecz nie ma-

jce wpywu na okrelenie stanowiska obu pastw do

siebie; drugie — to zastrzeenie unii horodelskiej

o moliwoci wspólnych zjazdów polsko-litewskich dla

kwestyi spraw wspólnych. Takie zjazdy nieraz si te

odbyway, jednak nie powstaa przez to adna wspólna

instytucya, kady zjazd obradowa oddzielnie, nie byo
adnych uchwa wspólnych, lecz odrbne polskie, od-

rbne litewskie. Inne ustpy aktów zawieray np. po-

stanowienia, tyczce si uposaenia wielkich ksit na

Litwie, regulacyi pretensyi co do pewnych terytoryów

(1432/3) i t. d.

Wyrónia si jeden akt— dokument unii z r. 1413,

wystawiony wspólnie przez Jagie i Witoda; przy-

czyna w tern, i akt ten by równoczenie przywilejem
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na rzecz bojarów ; zawarto wic w nim szereg postano-

wie, które nie miay znaczenia dla stosunku prawno-

pastwowego Litwy do Polski, lecz na wewntrz, w sto-

sunku dla tej klasy spoeczestwa, o któr chodzio,

by j przez koncesye zyska dla myli unii ; te arty-

kuy, majce charakter przywilejowy, na innem przyj-

dzie omówi miejscu.

Stanowisko Litwy do Polski do r. 1569.

Unia z f. 1432/3 zostaa jeszcze potwierdzon w r. 1434,

za nastpnie w latach 1439— 1440 z powodu zmiany

tronu w Polsce. W r. 1440 zerwa si zwizek Litwy

z Polsk, gdy na czele pastwa litewskiego stan wielki

ksi, nie uznajcy zwierzchnictwa Polski. Ten stan

rzeczy przetrwa tylko do r. 1447, gdy wskutek po-

woania Kazimierza Jagielloczyka na tron polski

przywrócony zosta zwizek dwóch tych krajów, a to

w formie unii personalnej; nie stworzono ju osobnej

godnoci wielkiego ksicia zastpcy dla Litwy, jak to

byo poprzednio, lecz król polski jako wielki ksi
litewski bezporednio wykonywa rzdy i na Litwie.

Jednak nie wznowiono za rzdów Kazimierza (1447 —
1492) unii. Po mierci Kazimierza znowu unia si zer-

waa, gdy tron Polski obj Jan Olbracht, tron litew-

ski za w. ksi Aleksander. Zawizano wówczas ro-

kowania, które doprowadziy do t. zw. unii wileskiej

w r. 1499. Umowa dosza do skutku w formie raty-

fikacyi ze strony rady królewskiej polskiej i wielkoksi-

cej litewskiej aktów sejmu polskiego i bojarów

litewskich z r. 1413, wydanych w Krakowie i Wilnie,

ze zmianami w tych aktach o tyle, i zastrzeono wza-

jemny udzia w elekcyach oraz usunito wszelkie

postanowienia, które mogyby narusza równorzdno
obu pastw. Mimo jednak, i w r. 1499 zatwierdzono
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akty dawniejsze, majce charakter unii, nie moe tu

by mowy o poczeniu tych pastw uni, gdy oba

pastwa miay osobnych wadców. Waciwie zatem

umowa ta z r. 1499 bya aktem przymierza z zagwa-

rantowaniem wzajemnego udziau w elekcyach wad-

ców, co mogo byo doprowadzi do unii. Po mierci

króla Jana Olbrachta wznowiono jednak pertraktacye

o uni. Ukad przyszed do skutku na sejmie polskim

w Piotrkowie w r. 1501 midzy sejmem polskim, który

w braku króla ca wadz mia w swoich rkach, a de-

legatami wielkiego ksicia i sejmu litewskiego. Umow
zatwierdzi Aleksander jako wielki ksi w Mielniku

w tyme r. 1501 i std nazwa tej unii jako mielnickiej.

Oba kraje miay odtd mie jednego wadc, wybiera-

nego wspólnie w Polsce. Sprawy, obchodzce oba pa-

stwa, miay by wspólnie zaatwiane. Widoczn jest rze-

cz, i chodzio o cienienie unii, jednake nie stworzono

adnych wspólnych instytucyi poza osob wadcy, cho
moe — to jest zreszt rzecz niejasn — mylano o ja-

kich wspólnych sejmach. Umowa powinna bya uzy-

ska jeszcze zatwierdzenie ze strony sejmu litewskiego;

ten go jednak nie da. Tak wic t. zw. unia mielnicka po-

zostaa tylko projektem. czno obu pastw opieraa

si nadal tylko na tern, e wielki ksi litewski by rów-

noczenie królem polskim. Tak byo od r. 1501 do 1506,

gdy rzdzi Aleksander, tak nastpnie za rzdów Zy-

gmunta I (1506—1548) i Zygmunta Augusta (od r. 1548),

którzy objli wadz w obu pastwach przez elekcye,

odrbne na Litwie i w Polsce. Unia pozostaa wic a do r.

1569 wycznie uni osobist, nie uregulowan przez

adne nowe akty. Dopiero sejm lubelski z r. 1569 zmieni

ten stosunek przez akty, noszce nazw unii lubelskiej.

Rezultaty unii dla Litwy. Poczenie si
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Litwy z Polsk, cho od roku 1401 majce ju cha-

rakter tylko unii, wywaro wpyw decydujcy na cay
rozwój ustroju Wielkiego Ksistwa. Cho zupen utrzy-

mao ono samodzielno, cho wic mogo rozwija

pierwiastki wasne swobodnie, nie poszo t drog,

lecz, biorc sobie za wzór Polsk, jej instytucye za-

szczepiao na gruncie wasnym, na wzorach z niej

branych si ksztacio. Litwa — to klasyczna ziemi re-

cepcyi. Pooona midzy dwoma wiatami, Zachodu

i Wschodu, przechylia si przez poczenie si z Pol-

sk ku Zachodowi. W rozwoju ustroju bya znacznie

zapónion, w kocu XIV wieku instytucye jej prawne

przedstawiay si tak, jak si przedstawiay w Polsce

o dwa wieki wczeniej. Gdy wic chodzio o dalszy

rozwój instytucyi, Litwa miaa prac uatwion, moga
korzysta z przykadu zczonego z ni pastwa, o tyle

wicej ju rozwinitego. Oczywicie — nie mona tu

mówi o bezmylnem jakiem przenoszeniu polskich

instytucyi na ten grunt; zastosowywano je wtedy, kiedy

dawaa si odczuwa potrzeba przeksztacenia tych

form prawnych, które si przeyy, kiedy one wymagay
reformy lub wprost zastpienia przez inne. Wtedy Pol-

ska dawaa wzór. Rzadko te przenoszono polskie

instytucye na Litw ywcem, bez zmiany. Zwyczajnie

dostosowywano je do warunków bytu, odpowiednio,

znacznie nawet modyfikowano, rodzime pierwiastki

czono z przejtkami z Polski, przetapiano w nowe

odrbne formy. W ten sposób Litwa przyspieszaa ro-

zwój swego ustroju spoecznego czy pastwowego;

coraz wicej odbiegay te jej dzielnice, które, dawniej

czci Rusi bdc, odrbny miay typ kultury i urz-

dze, od tego typu, a równoczenie od typu ustroju

reszty ziem ruskich, które, wytworzywszy osobne pa-

Historya ustroju Polski 3
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stwo moskiewskie, same sobie szukay drogi, rozwi-

jajc rodzime pierwiastki z naleciaociami, idcemi od

Wschodu, od Tatarów, i od poudnia, z Bizancyum.

To przeksztacanie si pastwa litewskiego na wzór

zachodni trwao czas duszy, przez dwa wieki, do

koca XVI stulecia, kiedy w zasadzie przynajmniej

koczy si ten okres. Czsto nie atw to byo rzecz

zastosowa do nowych poj dawne. Nieraz instytucye

nowe i stare odbiegay od siebie tak znacznie, e tylko

z trudem mona byo wcisn dawne formy w nowe.

Ustrój spoeczny Litwy opiera si na podporzdko-

waniu jednych pod drugich, tak, e tworzy jakby pi-

ramid z wielkim ksiciem na czele, midzy za po-

szczególnemi klasami nie byo ostrego rozdziau; w to

miejsce wszed nowy ustrój, stanowy, uznajcy tylko

kilka warstw, silnie, jaskrawo od siebie oddzielonych.

Trzeba byo dostosowa pojcie szlachcica czy wo-
cianina do stosunków litewskich, odpowiedzie na to

pytanie, kto ma by szlachcicem, kto wocianinem.

Trudne to byo zadanie. Ju rok 1387 rozpoczyna prze-

ksztacanie si Litwy, a dopiero w XVI wieku pojciu sta-

nów odpowiadaj litewskie stosunki spoeczne.— Ustrój

pastwowy oparty by na Litwie na wadzy absolu-

tnej w. ksicia i takieje wadzy licznych kniaziów w ich

terytoryach; w to miejsce wej miaa ograniczona

wadza monarchy stanowego, dzielcego si ni z sta-

nami. I tu bya duga droga do przebycia, a Litwa

stana na równi z Polsk.

Ten proces rozwojowy dokonywa si zwolna, raz

szybciej naprzód bieg, to znowu powolniej. To pewne

instytucye wprowadza wadca na wzór Polski w celu

zblienia obu pastw, umoliwienia zacienienia wzów,
to znowu spoeczestwo samo przejmowao obce mu
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formy, dopominao si o instytucye nowe, na wzór

Polski. Proces ten dokonywa si bez wzgldu na si,

z jak wystpowaa dno zespolenia si z Polsk;

nawet w tych okresach, kiedy Litwa dya do zerwa-

nia unii, do odsunicia si od Polski, nieraz od niej

zapoyczaa instytucye, by zaradzi budzcej si po-

trzebie ycia. Raz te zaszczepione instytucye si rze-

czy pary naprzód, ku dalszej recepcyi.

Odrbno kulturalna, ale i ustrojowa, Litwy byy
przyczyn, i zamierzona przez Jagie inkorporacya

jej do Polski nie moga si powie. Unia osobista

odpowiadaa lepiej warunkom wspóistnienia. Ale gdy

przy tej unii doszo do zblienia kultury i ustroju

pastw, mona byo myle o poczeniu cilejszem;

byo wtedy ono ju moliwem do przeprowadzenia. Do-

szo do tego w wieku XVI. Nim jednak przeprowadzono

t myl, podjto pod koniec tego okresu bardzo yw
dziaalno, majc na celu reform szeregu jeszcze

instytucyi, i to reform na wzór Polski. Gdy to si

stao, mona byo przystpi do zmiany unii osobi-

stej — na stosunek silniejszy. Wypadkow rónych

de byo zawarcie nowej unii, t. zw. lubelskiej

w roku 156Q, unii, która si przedstawia ju jako unia

realna.

2. Podstawa terytoryalna pastwa.

Literatura: ob. literatur przy rozdz. 2 okresu 1

;

.IroÓaBCKiH, O^epK-B, rozdz. 10.

Obszar pastwa litewskiego w cigu tego okresu jesz-

cze nawet si powiksza przez wiek XIV i XV, prawie

do koca tego drugiego stulecia, kiedy odpady niektóre

terytorya.
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Litwa cilejsza. Od roku 1413 na stae ju
przyczon zostaa do Litwy ziemia mudzka, która

zaliczon bya do Litwy waciwej, jakkolwiek miaa
pewne swoje odrbnoci. — Podlasie, w obszerniejszem

tego sowa znaczeniu, gdzie sprawowali rzdy Gedy-

minowicze, nie przez cay okres utrzymao si przy

Litwie. W r. 1391 dosta przewan jego cz jako

lenno litewskie ksi Janusz mazowiecki. W kocu
XIV i pocztkach XV wieku wróciy czci Podlasia

do Litwy, ziemie jednak: drohick i mielnick utrzy-

mali w swoich rkach ksita mazowieccy a do

r. 1443, kiedy zostay od nich skupione. Nazwa Pod-

lasia zacienia si w cigu tego okresu do tych dwóch

ziem, i trzeciej, bielskiej, która na równi z tamtemi

dwiema ulega silnej kolonizacyi polskiej. Reszta ziem

obszerniejszego Podlasia nie utrzymaa te jednolitoci;

okrg kamieniecki wszed w ziemi trock, ziemia

brzeska miaa osobnych namiestników, Kobry posia-

dali osobni kniaziowie, nastpnie królowa Bona, tak,

e dopiero po jej mierci poddano go bezporednio

pod wadz wielkiego ksicia. — Na Polesiu dugo je-

szcze — nawet do XVI wieku — utrzymyway si od-

rbne ksistwa: turowskie, piskie, suckie i t. d., które

jednak powoli zanikay.

Dzielnice. W dzielnicach poza Litw cilejsz

utwierdzao si coraz silniej panowanie litewskie. Zie-

mia poocka miaa jeszcze swoich osobnych ksit,
zwykle Gedyminowiczów; dopiero od r. 1437 rzdzona

bya ju na stae przez namiestników wielkiego ksicia.

Podobnie i ziemia witebska miaa jakf czas odrbnych

wadców, niezawsze uznajcych wadz w. ksicia, a
tu ostatecznie osadzono namiestników wielkoksi-

cych koo roku 1440. Kijowska dzielnica miaa take
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swoich ksit, osadzanych tu jednak zwykle przez

wielkiego ksicia; ostatni ksi kijowski zmar w r. 1470

i wtedy poddano ju Kijów bezporednio wadzy wiel-

kiego ksicia. O Woy i Podole musiaa walczy

Litwa jeszcze przez czas duszy z Polsk; ostatecznie

pozosta przy niej Woy (bez ziemi chemskiej i bez-

kiej), wraz Podole wschodnie. Bezporednio rzdzili tu

w. ksita ostatecznie dopiero od mierci widry-

giey (r. 1452), który tu mia gówny punkt oparcia.

Pod koniec wieku XIV rozszerzya swoje rzdy

Litwa w ziemi smoleskiej, zaja Wiazma, Bielsk i t. d.

Rzdzono tu bezporednio, utracia jednak Litwa ca
ziemi smolesk w kocu XV i pocztkach XVI stu-

lecia na rzecz Moskwy; w r. 1494 odpada Wiazma,

w r. 1503 Bielsk i Toropiec, w r. 1514 i Smolesk.
Ziemia czerniechowsko-siewierska, w drobnej tylko cz-

ci rzdzona bezporednio, a majca swoich kniaziów,

bardzo licznych, cigle grawitowaa midzy Moskw
i Litw; ostatecznie w ostatnich latach XV i pierwszych

XVI wieku cae to terytoryum odpado do Moskwy.

3. Przywileje ziemskie i dzielnicowe.

Literatura: StcHHCKiB, FpaMOTu; JleoHTOBHii., Hctoi-

hhkd ; Jakubowski, 3eMCKie upiinn.Ten ; Kutrzeba, Unia cz. 1

rozdz. 2.

Na cae ycie Litwy, spoeczne i pastwowe, silny

wpyw wywary przywileje ziemskie i dzielnicowe ; one

to w przewanej mierze wniosy ferment w ycie spo-

eczne, podajc nowe pojcia prawne, one stay si

podstaw wytworzenia szeregu nowych instytucyi praw-

nych w ustroju spoecznym Litwy.

Przywileje ziemskie litewskie podzieli naley na
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dwie grupy — a nawet na trzy. Pierwsza grupa to,

przywileje, nazywane — niesusznie — ogólno ziem-

skimi, druga — przywileje, nadawane dla poszczegól-

nych dzielnic; wród tej jednak grupy odróni wy-

pada jeszcze dwie znacznie si rónice co do ich

prawnego znaczenia.

Przywileje ziemskie. Pierwsz grup rozpo-

czyna przywilej wileski Jagiey z r. 1387, cile -
czcy si z kwesty poczenia Litwy z Polsk. Na-

stpny przywilej stanowi akt unii, wydany w Horodle

w r. 1413 wspólnie przez Jagie i Witoda; posta-

nowienia przywilejowe, bdce przejciem i rozszerze-

niem poprzedniego przywileju z r. 1387, mieszaj si

tu z przepisami, normujcymi stosunek do Korony.

Trzeci z rzdu przywilej, wystawiony w Grodnie 1432 r.

przez komisarzy króla Jagiey pod imieniem króla, nie

zosta uznany przez króla, cho on da komisarzom ge-

neralne penomocnictwo, nie mia wic prawnego zna-

czenia. Prawie dosownie z nim zgodny jest przywi-

lej trocki wielkiego ksicia Zygmunta Kiejstutowicza

z r. 1434. Pity przywilej, prawdopodobnie pochodzcy

z r. 1440, tj. wydany przez Kazimierza zaraz po obj-

ciu rzdów, zagin bez ladu; zapewne w znacz-

nej mierze by on zgodny z nastpnym, wydanym
przez tego wadc w Wilnie w r. 1447, nim Kazimierz

przyj koron polsk. Ten przywilej przej i rozsze-

rzy dodanymi artykuami po objciu rzdów na Litwie

Aleksander w Wilnie w r. 1492. Nowy, niedugi przy-

wilej wyda na pocztku swych rzdów, w r. 1506,

Zygmunt 1. Ten wadca wyda nastpnie trzy przywi-

leje w Wilnie w r. 1529, tj. ogólne zatwierdzenie praw

z racyi elekcyi na wielkiego ksicia jego syna Zygmunta

Augusta, zatwierdzenie przywileju horodelskiego i wielki
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przywilej, bdcy przeróbk przywilejów poprzednich

z r. 1492 i 1506. Ten przywilej powtórzy Zygmunt

August w r. 1547 (w Wilnie); w r. 1551 (w Wilnie) za
zatwierdzi w formie transsumptu poprzednie przywi-

leje, od przywileju horodelskiego poczynajc (ale

z opuszczeniem przywilejów 1432 i 1434 r.), oraz kilka

innych aktów, czcych si treci z przywilejami.

— Ku kocowi rzdów wyda nadto Zygmunt specyalne

jeszcze przywileje: wileski z r. 1563 co o zrównania

schizmatyków z katolikami, bielski z r. 1564 co do

wprowadzenia nowych sdów i wileski z r. 1565 co

do wprowadzenia sejmików.

Przywileje pierwsze wydawane byy wycznie tylko

dla Litwy cilejszej (tj. z Podlasiem, a od r. 1413 ze

mudzi), nie tyczyy si innych dzielnic, tj. poockiej,

witebskiej, smoleskiej, kijowskiej, woyskiej i czer-

niechowsko-siewierskiej. Std rzecz jest niewaciw
okrelanie ich jako ogólno-litewskich. Zdaje si, e
pierwszym przywilejem, który si do caego pastwa
litewskiego odnosi, by przywilej z r. 1492.

Przywileje te, które nazywa bd krótko ziemskimi,

nale do grupy stanowych przywilejów, dobrze zna-

nych na Zachodzie Europy. cile cz si one

z przywilejami ziemskimi w Polsce, od koszyckiego

z r. 1 374 zaczwszy, z których przejmuj szereg posta-

nowie. Jak wogóle przywileje ziemskie, zawieraj one

nadanie rónorodnych swobód na rzecz wyszych

warstw spoeczestwa, przedewszystkiem wic stanu

szlacheckiego, który si wyrabia z kniaziów i bojarów;

ubocznie tylko gwarantuj one take prawa duchowie-

stwa i mieszczan, obok tego za, równie podobnie

jak w przywilejach ziemskich zachodnio-europejskich,

zawarte s w nich i ograniczenia wadzy hospo-
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dara w zakresie sprawowania rzdów; zaznaczaj si
zwaszcza przepisy przywileju z r. 1492 na rzecz wiel-

koksicej rady.

Przywileje mudzkie i podlaskie. Z tych

ziemi, które wchodziy w zakres Litwy cilejszej,

dwie, cho korzystay z przywilejów ogólnych, jednak

obok tego jeszcze dostay odrbne wasne przywileje;

te przywileje maj wic ju charakter dzielnicowych, ale

mieszcz si w obrbie tamtych przywilejów ziemskich,

tamte uzupeniaj; uwzgldniaj specyalne warunki roz-

woju i ustroju tych ziemi. S to ziemie: mud i Podla-

sie. mud, póno przyczona do pastwa litewskiego,

znaczn wykazywaa odrbno ze wzgldu na to, i
spoecznie bya ona w rozwoju spóniona i zapew-

niaa spoecznemu pierwiastkowi silny wpyw na nie-

które urzdzenia. Zaginy przywileje pierwsze dla mu-
dzi Jagiey, Witoda, Zygmunta Kiejstutowicza, Kazi-

mierza, dochowa si dopiero przywilej Aleksandra

z r. 1492, który zapewne przej ostatni poprzedni,

nieco go uzupeniajc. Potwierdzili ten przywilej ostatni

dwaj Jagiellonowie — bez wprowadzania w nim zmian

(1507 i 1569 r.).

Inny charakter miay przywileje podlaskie. Ziemia

drohicka i mielnicka pozostaway od koca wieku

XIV na mocy nadania Jagiey z r. 1391 w rkach

ksit mazowieckich do r. 1443, krócej bielska. I wtedy,

i
potem, za rzdów litewskich, ulegay one napywowi

szlachty mazowieckiej, która tu znalaza najblisze

a bardzo dogodne pole dla kolonizacyi. Szlachta ta

niosa z sob swoje prawo, swoje wasne polsko-ma-

zowieckie instytucye. Zbyt to by silny czynnik, by

ksi móg si z nim nie liczy; rezultatem tego byo,

i ju Kazimierz w zaginionym przywileju nada ziemi
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drohickiej (obejmujc zdaje si t nazw i ziemi miel-

nick) w pewnej mierze polskie prawo sdowe, nie

wiadomo jednak, w jakich granicach. W r. 1516 Zy-

gmunt I. w peni to prawo tu wprowadzi, bo z nie-

znacznemi tylko w przywileju okrelonemi restrykcyami.

Zatwierdzi ten akt w r. 1547 Zygmunt August. Trze-

cia z ziemi, tworzcych Podlasie, ziemia bielska, do-

staa prawo polskie od w. ksicia Aleksandra w r. 1501,

a w caej peni od Zygmunta Augusta w r. 1547, co

ten wadca potwierdzi jeszcze w r. 1563. Tu wic
specyficzne warunki rozwoju sprawiy, e ziemie te

obok tego, i korzystay z przywilejów ziemskich li-

tewskich, jeszcze miay swoje wasne, zastosowane do

prawa sdowego, a uwzgldniajce polski tych ziem

charakter.

Przywileje dzielnicowe. Inny charakter

miay pozostae przywileje, dzielnicowe, wystawiane

dla poszczególnych dzielnic, nie wchodzcych w skad

cilejszej Litwy: poockiej, smoleskiej, witebskiej,

kijowskiej i woyskiej. Szy one w wieku XV obok

przywilejów ziemskich, które do tych dzielnic nie miay
zastosowania, a dopiero conajwczeniej od r. 1492

obowizyway w tych dzielnicach równorzdnie z przy-

wilejami ziemskimi, które uzyskay charakter ogólnych.

Jeli przywileje ziemskie nosz wybitnie zachodni cha-

rakter, to te, dzielnicowe, nawet co do formy, tem-

bardziej co do treci, wskazuj na inne zwizki, na

zwizki z dawnemi tradycyami ruskiemi. I form i tre-

ci dadz si przynajmniej niektóre nawiza z aktami,

które nas zawiod w wiat zgoa od zachodniego

róny. Z biegiem czasu jednak i ta grupa przywilejów

ulega wpywom z Zachodu idcym. 1 form one

dostay i tre coraz bardziej zachodni. Zwaszcza
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przywilej ziemski z r. 1447 silnie oddziaa na przy-

wileje dzielnicowe, które zostay po tej dacie wydane,

wprowadzi do nich identyczne przepisy. Oczywicie

uwzgldni naley, e nie chodzio tu o zewntrzn
recepcy tylko, e ta recepcya dokonywaa si na

tle powolnego przeksztacania si stosunków w tych

ziemiach pod wpywem instytucyi, które wytwa-

rzaa Litwa cilejsza na wzór zachodni, polski

gównie.

Przywileje, wystawione dla ziemi poockiej przez

Witoda, Zygmunta Kiejstutowicza, widrygiey, Ka-

zimierza Jagielloczyka i Aleksandra zaginy, zacho-

wa si dopiero przywilej Zygmunta I. z r. 1511, po-

twierdzony nastpnie bez zmiany przez Zygmunta Au-

gusta w r. 1547. Mona jednak przypuszcza, i Zy-

gmunt 1. niewiele nowego wprowadzi w swój przy-

wilej, gównie za we przej poprzednie, najstarsze

przywileje Witoda i Zygmunta — na co wskazuje

i styl zwizy, archaiczny artykuów — oraz dane Po-

oczanom przez Kazimierza „prawa wolnaja dobraja

christianskaja kak w Korunie polskoj".

Równie zaginy najstarsze przywileje witebskie

Witoda, Zygmunta, widrygiey i Kazimierza, zacho-

wa si dopiero przywilej Aleksandra z r. 1503, powta-

rzajcy zreszt tylko dosownie przywilej kazimie-

rzowski ;
potwierdzili przywilej Aleksandra bez zmiany

Zygmunt I. w r. 1509 i Zygmunt August w r. 1547.

I tu da si wydzieli artykuy najstarszych przywilejów,

wykazujce cechy wspólne z takimi artykuami przy-

wileju poockiego.

W tych najstarszych czciach przywilejów pooc-

kiego i witebskiego, które do Witoda odnie naley,

kryje si 11 artykuów, majcych charakter riadu, tj.



PRZYWILEJE DZIELNICOWE.
43

ukadu, jaki zawarty musia by gdzie w XIV wieku

midzy Poockiem a ksiciem, wadztwo w Poocku

obejmujcym. Takie ukady znane byy w pónocno-

ruskich ziemiach, które, wyrobiwszy silniej pierwiastek

spoeczny, zapewniay mu wpyw na rzdy, na powo-

anie ksicia, umoliwiay te stawianie temu ksiciu

specyalnych zobowiza. Znane s np. takie ukady

W. Nowogrodu, noszce tam nazw gramot; z tymi

gramotami spokrewniony by ten riad poocki, który

wszed nastpnie do przywilejów poockiego i witeb-

skiego. Tak tu wic i forma i tre inna bya; z bie-

giem czasu dopiero podporzdkowaa si ona formie

i treci z Zachodu przyjtego przywileju ziemskiego.

Ziemia smoleska pierwszy przywilej dostaa od

Kazimierza, zapewne zaraz po jej zajciu w r. 1442;

by to t. zw. „przywilej majestat". W latach 1482-1486

da Kazimierz Smoleszczanom wskutek skarg na sta-

rost „Sudowyj list" i „List", a Aleksander w latach

1492-1499 jeszcze inny „List" do namiestnika. Te cztery

przywileje, równie jeszcze odrbn majce form, za-

ginione póniej, zatwierdzi, dosownie je powtarzajc,

Aleksander w r. 1505, a nastpnie i Zygmunt I.

Zaginy take pierwsze trzy przywileje dla ziemi

kijowskiej Kazimierza (zapewne z r. 1471, po objciu

tej dzielnicy w bezporednie rzdy po wymarciu Olel-

kowiczów) i Aleksandra. Zachoway si dopiero dwa

przywileje Zygmunta I. z r. 1507 i 1529.

Woy dosta przywileje na wzór zachodni w la-

tach 1392 i 1432, w czasie walk o t ziemi; nie weszy

one jednak w ycie. Dopiero przywilej, nadany Woy-
niowi po r. 1452, tj. po objciu tej dzielnicy przez

wielkiego ksicia Kazimierza w bezporedni zarzd,

rozpoczyna waciwe przywileje woyskie. Zagin on
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jednak, znany jest dopiero przywilej Aleksandra z r.

1501, potwierdzony w r. 1509 przez Zygmunta i wtedy

nieco zmieniony.

Ta grupa przywilejów róni si od przywilejów

ziemskich w dwóch gównie kierunkach. Wydawane

one byy nie dla stanu pewnego, lecz dla caej lud-

noci tych dzielnic. Treci za ich — zwaszcza daw-

niejszych — nie byo przedewszywstkiem, jak tamtych,

uprzywilejowanie jednej warstwy, lecz zagwarantowa-

nie, e zwyczaje tej dzielnicy — staryna — nie ulegn

zmianie. Std w nich znamienne wyraenia: „my sta-

ryny nie ruchajem, a nowiny nie wwodim" lub „my

nikomu nowiny nie wielim wwoditi a staryny ruchati".

Ale treci nieraz nawet te czci przywilejów pooc-

kiego i witebskiego, które z riadu pochodziy, przy-

pominaj przepisy przywilejów ziemskich, bo i tu szo

o zabezpieczenie spoeczestwa od naduy namiest-

ników wielkoksicych, od przekraczania granic wa-
dzy sdowej i t. d.; w póniejszej dobie coraz wicej

zapoycza z przywilejów cilejszej Litwy, coraz bar-

dziej przywileje te stanowy zaczynaj przybiera cha-

rakter. W przywileju woyskim z r. 1501 zastrzeono, e
ma on obowizywa tylko do wydania ogólnego statutu,

widocznie wic celem byo zrówna ziemie, usun
odrbnoci partykularne; mimo jednak rozcignicia

przywilejów ziemskich na cae pastwo litewskie, mi-

mo wydania statutu litewskiego, który ca obowizy-

wa Litw, przecie ostay si te przywileje, a nawet

i póniej je potwierdzono. Wykazyway one jedn

jeszcze, zewntrzn odrbno; byy pisane po rusku,

gdy przywileje ziemskie, jak równie przywileje dla

mudzi i Podlasia, redagowano po acinie.
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4. Kniaziowie — Bojarzy. — Szlachta.

Literatura: Bartoszewicz, Knia i ksi ; Jabonow-
ski, Rewizya zamków; Bna^HMipcKiS-ByAaHOBbii, IIoMtcTa;

J^OBHap^b-SanojiCKifi, TocyflapcTBeHHoe xo3uhctbo, rozdz. 6; JIio-

<5aBCKiS, CeHMTb, rozdz. 4 i 5. ; rpymeBCKia, Icropia, t. V. rozdz. 2;,

Jlanno, Be.iiiKoe KHaacecTBO, rozdz. 2 ; JIeoHTOBnqi>, Boape

h cayacHttbie aioan ; Tene, UpaBocnocoSHocTb ; JioóaBCKiS,

OiepKt, rozdz. 11—14, 20—22; Baranowski, Z dziejów feuda-

lizmu na Podlasiu; Tene, Podlasie; Jabonowski, Podlasie;

Jlanno, noBir, rozdz. 3; Kutrzeba, Unia, cz. 1. rozdz. 2; Ra-
dzimiski, Jeszcze o kniaziu i ksiciu; Jabonowski, Kniazio-

wie litewsko-ruscy. — Kwestyi herbów dotycz : Jabonow-
ski, Najnowsze teorye heraldyczne ; Tene, W sprawie rednio-

wiecznej heraldyki litewsko-ruskiej ; Maecki : Znaczenie unii

horodelskiej ; Piekosiski, O ródach heraldyki ruskiej.

Recepcya polskiego pojcia szlachty.
Pod wpywem w czci naturalnego rozwoju, w duej

mierze za oddziaywania Polski, przetwarzyy si grun-

townie stosunki spoeczne na Litwie. Polska wytwo-

rzya ju w kocu XIV wieku stany, silnie od siebie

odcite, oparte na odrbnych przywilejach. Na czele

spoeczestwa sta — obok stanu duchownego — stan

szlachecki. Nietylko za stan ten wyodrbniony by od

innych stanów tern, e mia swoje odrbne przywileje

ziemskie, e mia herby, które go jaskrawo odznaczay

od reszty spoeczestwa — ten stan odznacza si tern

take, e w jego granicach panowaa równo praw

i swobód. Midzy szlacht rónic nie byo; drobna

grupa szlachty niszego rzdu, wodyków, szybko za-

gina bez ladu. To pojcie polskiego szlachcica zo-

stao przeniesione na Litw. Po raz pierwszy uyto
nazwy szlachcica w przywileju (akcie unii) horodel-

skim z r. 1413; ale ju pierwszy przywilej z r. 1387
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okrela prawa bojarów na wzór praw polskiej szlachty.

Póniejsze przywileje ziemskie okrelaj coraz do-

kadniej stosunek wytwarzajcej si warstwy szlachec-

kiej do wielkiego ksicia, przejmujc, kopiujc popro-

stu nieraz, przepisy polskie, to znów zawierajc posta-

nowienia wprawdzie takiej treci, jakiej nie znay przy-

wileje ziemskie polskie, lecz po to tam tylko umieszczone,

by zbliy ustrój litewski do norm polskich. Przywilej

horodelski z r. 1413 i nastpny z r. 1434 przeszcze-

piy na Litw take organizacy stanu szlacheckiego, jak

ona si w Polsce wyrobia, wprowadziy oznaki szla-

chectwa: herby.

Nie atwa to jednak bya rzecz, zassymilowa ustrój

spoeczny litewski do polskiego, bo nie tylko Polska

wyprzedzia znacznie w rozwoju Litw, ale nadto Litwa

posza w rozwoju ju od pocztku w innym, ni Pol-

ska, kierunku. Polska nie znaa podporzdkowania jed-

nych ludzi pod drugich, a tych znowu pod innych. Tu
rycerstwo stanowio warstw wzgldnie jednolit, która

moga atwo przeksztaci si w równo uprzywilejo-

wan szlacht. Nie rozrodzona zbytnio rodzina ksi-

ca nie rozbudzia kwestyi okrelenia stanowiska

ksit w spoeczestwie ; zawsze stali ponad spoe-
czestwem, pozostali wadcami.

Inaczej na Litwie ; tu cay by szereg szczebli w spo-

eczestwie, a poszczególne warstwy ludnoci tak si
z sob zleway, e trudno byo nieraz stwierdzi, gdzie

s granice jednej warstwy, odkd si zaczyna nastpna.

U góry kniaziowie rónej potgi, dalej bojarzy, wród
których znowu rónice spoeczne i gospodarcze bar-

dzo due, tak e jedni ksitom mogli wyrówna,
inni prawie e ju zahaczali o warstwy nisze, a z tych

cz znowu, najwybitniejsza, na wzór bojarów
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penia sub wojskow. Byli kniaziowie drugiego

rzdu, od innych kniaziów zaleni, byli bojarzy dru-

giego rzdu, zaleni od rozlicznych kniaziów, usunici

z pod wadzy bezporedniej wielkiego ksicia, byli na-

wet bojarzy, zaleni od bojarów. Kwesty byo te
pracy prawie dwóch wieków, nim ten :róny spoecznie

od polskiego organizm spoeczny nagi si do form,

z Polski przyniesionych, nim zosta w te formy wto-

czony, nim z kniaziów i bojarów wreszcie wytworzya

si nowa warstwa, która ju szlacht si zwaa. W XVI
wieku ten rozwój dobieg w znacznej mierze kresu,

przed uni lubelsk, cho pewne lady odrbnych form

odnajd si i póniej.

Tego przeksztacenia prawnego warstwy wyszej na

Litwie dokonay gównie przywileje ziemskie.

Rozwój uprzywilejowania warstw wyszych, prze-

dewszystkiem bojarów, bo do nich w pierwszej linii

odnosiy si przywileje, przedstawia w dwóch kie-

runkach znaczne odrbnoci w stosunku do roz-

woju rycerstwa w zachodniej Europie, a w Polsce spe-

cyalnie. Gdzieindziej o przywileje najprzód walczy

koció, za kocioem za dopiero, biorc go sobie

za wzór, sza warstwa rycerska, przejmujc jego po-

stulaty, oczywicie z odpowiedniemi modyfikacyami.

Na Litwie tego nie byo; tu pierwszy przywilej dla

bojarów wyprzedzi nawet pierwszy przywilej dla du-

chowiestwa. Drug cech za byo to, i gdy przy-

wileje ziemskie na Zachodzie, wystawione dla caego
stanu, pojawiay si wtedy, gdy ju szereg jedenostek

zdoby dla siebie przywileje w formie specyalnych na-

da, na Litwie zjawi si najpierw przywilej ziemski,

gdy jeszcze zgoa przywilejów specyalnych na rzecz

jedenostek nie byo.
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Ten stan rzeczy da si wytomaczy jedynie tern,

i mamy tu do czynienia z recepcy urzdze polskich,

które przeniesiono na grunt litewski w epoce wczeniej-

szej, ni ta, w której przywileje ziemskie mogy si byy
pojawi, z recepcy dokonan w tym celu, by przez

zapewnienie pewnych swobód i wolnoci na rzecz bo-

jarów zyska ich dla poczenia z Polsk oraz dla re-

ligii katolickiej. Dostao wic bojarstwo litewskie przy-

wileje wczeniej, nimby mogo byo je dosta w na-

turalnym biegu rzeczy. Kwestya zwizku z Polsk, ch
utrwalenia unii, to powód do wydawania i nastpnych

przywilejów; w r. 1413 w akt unii i przepisy przywi-

lejowe wcignito, przywileje z r. 1432 i 1434 cile

czyy si z ukadami o uni, przywilej z r. 1447

umoliwi nawizanie unii na nowo; w szybszych wsku-

tek tego stadyach uzyskali bojarzy uprawnienia, niby

to mogo nastpi w naturalnym biegu rzeczy, wzgl-

dnie wic wczeniej, ni je uzyskaa polska szlachta.

Tre przywilejów ziemskich. Kwesty

pierwszorzdnej wagi dla bojarów litewskich byo okre-

lenie prawne ich stosunku do ziemi, na której sie-

dzieli, zapewnienie im praw do tej ziemi, któr po-

siadali z aski wielkiego ksicia tak, e móg j ka-

dej chwili odebra. Celem de bojarskich byo uzy-

skanie penej wasnoci tej ziemi, tak jak pen was-

no miaa polska szlachta. Ju pierwszy przywilej,

z r. 1387, zagwarantowa bojarom prawo, i ziemi

odziedziczon mog swobodnie zupenie rozrzdza,

uywa jej do woli swej, alienowa. Tyczyo si to

prawo jednak tylko dóbr dziedzicznych, nie tych, które

bojarowie dostali od wielkiego ksicia w nagrod usug.

Przywilej horodelski z r. 1413 rozszerzy jednak to prawo

take i na dobra wysuone, ileby bojarzy dostali te
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dobra jako dziedziczne i wielki ksi da na to do-

kument; i takiemi dobrami bd mieli prawo swobod-

nie rozrzdza. Jednake alienacya takich dóbr moga si

dokonywa tylko za zgod wielkiego ksicia; Oczywi-

cie chodzio przy tern zastrzeeniu o zabezpieczenie

suby wojskowej przy przechodzeniu dóbr tych do

rk innych. W nastpnych przywilejach ta kwestya ze-

sza do dania formalnego tylko dokonywania aktu

alienacyi wobec ksicia, wzgldnie jego urzdników.

Obok jednak dóbr, oddanych w peni bojarom, posia-

dali oni dobra, które dostali od wielkiego ksicia, ale

nie prawem wieczystem ; tych mogli uywa je-

dynie stosownie do treci nada, jak to zaznacza

wyranie przywilej z r. 1434. W przywileju z r. 1447

Kazimierz poszed znacznie dalej, zrówna bowiem

prawo bojarów do dóbr, nadanych przez Witoda
i Zygmunta, z prawami, jakie mieli bojarzy do dóbr

dziedzicznych, czyli e takie dobra dostali na was-
no nieograniczon. Utrzymay si ograniczenia co do

wasnoci dóbr, pochodzcych z nada wielkiego ksi-

cia, które zostay dokonane po mierci Zygmunta, tj. po
roku 1440. Tak pozostao i nadal.

Obok ustalenia stosunku do ziemi uzyskali boja-

rzy w przywilejach zabezpieczenie osobistych swobód.

Pierwszy przywilej z r. 1387 zapewni, i bojarzy mog
wedug swej woli wydawa za m córki, krewne

i wdowy, bez mieszania si w to wielkiego ksicia.

Przywilej z r. 1434 przyniós gwarancy, e wielki

ksi nie bdzie kara arbitralnie bojarów, lecz tylko

po przeprowadzeniu procesu; jeszcze cilej t zasad
okreli przywilej z r. 1447, i nie moe by bojar

karany kar pienin, konfiskat majtku, wizieniem,

ani na ciele, jak tylko po przekonaniu go w sdzie

Historya ustroju Polski. 4
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przy zachowaniu form procesowych, i to gdy si zja-

wi osobicie tak pozwany, jak powód. Powoano si

co do tego na zwyczaje polskie, chodzio tu bowiem

o zasad, ju poprzednio w Polsce przyjt (1422

i 1425), a znan pod nazw zasady: neminem capti-

mus nisi iure victum. Przywileje litewskie sformu-

oway t zasad dokadniej i szerzej. Tene przywilej

z r. 1447 zapewni, e odpowiedzialno za przestp-

stwa bdzie cile osobist, tak e nikt nie moe by
karany za przestpstwa krewnych lub sug, z wyjt-

kiem zdrady stanu. Wreszcie tene przywilej dozwoli

na swobodne opuszczanie Litwy, czy w celu zdobycia

majtku, czy z rycerskich pobudek, byle nie udawano

si do ziem nieprzyjacielskich.

Znacznie powolniej uzyskiwali bojarzy w przywile-

jach oswobodzenie od tych rozmaitych ciarów, które

z dóbr ponosi musieli na rzecz wielkiego ksicia.

Cho ju przywilej z r. 1387 uwolni ich od posug
z pewnymi wyjtkami, zdaje si miao to tylko takie

znaczenie, e osobicie nie mieli by do tych posug
powoywani. Obowizek budowy nowych zamków i na-

prawy starych, utrzymany przez przywilej z r. 1387,

pozosta w mocy i wedug przywilejów nastpnych

z r. 1413 i 1434. Dopiero w r. 1447 bardzo znaczne

wprowadzono ulgi; usunito dawanie podwód i kosze-

nie siana w dobrach ksicych, za ograniczono obo-

wizek do budowy, wzgldnie naprawy zamków, mia-

nowicie usunito woenie kamieni, bierwion i drew

na palenie cegy i wapna. Pozostay nadal jeszcze obo-

wizki budowy nowych i naprawy starych mostów,

naprawy dróg i dawania stacyi. Za to bardzo daleko

poszed przywilej w kwestyi danin, zniós bowiem za-

równo dziako, jak i serebszczyzn. Najdoniolejszy to
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z przywilejów ziemskich, zwaszcza przez zwolnienia od

ciarów, majcy znaczenie wic dla Litwy takie, jak

przywilej koszycki z r. 1374 dla Polski. W porównaniu

z Polsk widzimy na Litwie bardzo ciekawy objaw, i
gdy w Polsce najprzód przyszy zwolnienia od cia-
rów, a póniej swobody natury politycznej, tu dziao

si na odwrót. I znowu gdy w Polsce przywileje bar-

dzo ograniczay obowizek suby wojskowej szlachty,

przywileje litewskie pod tym wzgldem nie zawieray

adnych postanowie, tak e suba wojskowa ostaa

si tu w peni, jak poprzednio.

To byy gówne postanowienia, zawarte w przywi-

lejach ziemskich na korzy bojarów, a nastpnie take
i kniaziów (od przywileju z r. 1434 poczwszy). O in-

nych ograniczeniach wadzy wielkiego ksicia, które

równie w przywilejach si mieciy, ewentualnie

i o przepisach, tyczcych si ustroju i zarzdu pa-
stwa, które tu zostay ujte w przepis prawny, tak jak

i — bardzo rzadkich zreszt — przepisach z zakresu

prawa sdowego, bd mówi w odpowiednich miej-

scach.

W przywilejach dzielnicowych mniej si spotyka

tego rodzaju przepisów, któreby zapewniay stanowi-

sko spoeczestwa wobec wadcy. Ale przecie s, i to

wyrose z rodzimego gruntu, bez jakiej recepcyi; spo-

tyka si ich wicej, gdy zaczynaj na te ziemie od-

dziaywa przywileje ziemskie i suy — czciowo
przynajmniej — za wzór.

Zabezpieczenie od niekarania bez sdu zawieray

ju pierwsze, zaginione, przywileje Witoda dla ziemi

poockiej i witebskiej ; namiestnikowi wielkiego ksicia

nie wolno byo „bez isprawy kazniti", ani bra na

mki czy wizi. Szerzej to jeszcze omawia pó-
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niejszy przywilej poocki Kazimierza, który wprowa-

dza te zasad odpowiedzialnoci karnej indywidual-

nej. W dzielnicy kijowskiej wprowadzi zasad nieka-

rania bez sdu dopiero przywilej zaginiony z r. 1471,

na mudzi przywilej z r. 1492; inne jej nie zawieraj.

Ustaleniem stosunku bojarów do ziemi te przywi-

leje si nie zajmoway; daway zwolnienia od cia-
rów na rzecz ksicia, lecz duo skpsze, ni te, które

byy zawarte w przywilejach ziemskich. Tak na mu-
dzi Kazimierz zastrzeg, i wolni s od koszenia siana

po dworach hospodarskich ci, co nie siekli go za Wi-

toda i Zygmunta, e bojarzy wolni s, jak ju byli

za Witoda i Zygmunta, od pracy koo grodów i za-

stawy tj. stray w nich. Ale jeszcze w r. 1492 stwier-

dzono w przywileju dla mudzi obowizek opaty ku-

nicy. Woy zosta zwolniony od dawania powooszczy-

zny w r. 1501, Kijów od podymszczyzny w r. 1529.

W ziemi poockiej i witebskiej usun ju Witod sta-

cye namiestnika, usunito póniej sub bojarów

i mieszczan na dworach hospodarskich. Zwolnienie od

serebszczyzny dostaa ziemia poocka koo r. 1451 —
jprócz mieszczan. Rozszerzenie zwolnie od ciarów
w tych ziemiach przyszo dopiero z rozcignieniem na

nie ziemskich przywilejów.

Herby. Obok uzyskania przywilejów od monar-

chy drug podstaw organizacyi szlachty byo wsz-
dzie wyrobienie si specyalnych oznak, odróniajcych

j od innych stanów. T oznak, i to dziedziczn,

byy herby. Litwa herbów w tern znaczeniu nie znaa;

wprawdzie tak w litewskich, jak i ruskich dzielnicach

Litwy ju uyway niektóre osoby znalców podobnych

do herbów, nie miay one jednak znaczenia herbów

wobec tego, e obce byo ziemiom tym pojcie sza-
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chectwa na mod zachodnio-europejsk, którego cz
skadow herb stanowi.

Na Litw zosta herb przeniesiony dopiero w unii

horodelskiej z r. 1413. Rody polskie w liczbie 47 przy-

jy kady do swego herbu jednego z bojarów litew-

skich. Bya to wic masowa adopcya do polskich ro-

dów szlacheckich rodów litewskich w osobach ich naj-

wybitniejszych reprezentantów. Oczywicie te oznaki her-

bowe przyjte zostay jako oznaki dziedziczne. Jestto

jedyny znany w historyi przypadek takiego masowego
uszlachcenia, jedyny fJrzypadek takiego rozcignicia

od jednego razu organizacyi szlacheckiej, na herbach

opartej, na ca warstw wysz jakiego pastwa.

Unia horodelska zawarta jednak bya z Polsk tylka

przez Litw cilejsz; co wicej, tylko ci, którzy wy-

znawali religi rzymsk-katolick, byli dopuszczeni do

korzystania z swobód i praw, jakie w akcie Jagiey
i Witoda zostay w Horodle nadane. Wskutek tego

do adopcyi ze strony rodów polskich dopuszczone

zostay tylko rodziny litewskich bojarów, z wyklucze-

niem ruskiego ywiou, nawet z granic Litwy cilej-

szej. Dopiero przywilej z r. 1434 rozszerzy mono
uzyskania herbów take i na ruskich bojarów, a to

w tej formie, i ruscy bojarzy mogli dosta herby od

bojarów litewskich, za porozumieniem si tyche z od-

powiednimi rodami polskimi. Nie byo tu ju wic
masowej adopcyi, zostaa jedynie otwarta mono do

adopcyi poszczególnych osób czy rodów, do rozsze-

rzania wic w ten sposób polskich herbów na rody

ruskie, bez wzgldu na ich wyznanie. Ale i ten akt z r.

1434 stosowa si tylko do Litwy cilejszej, moga
wic na jego podstawie uzyska herby polskie jedynie

ruska szlachta z obrbu cilejszej Litwy.
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Odnonie do bojarów w ziemiach poza temi gra-

nicami osiadych nie byo adnych przepisów ustawo-

dawczych co do przyjmowania przez nich herbów. I oni

równie nieraz polskie herby przyjmowali, co jednak

nie wpywao na to, i nie uywajcy herbów mogli

korzysta z przywilejów ziemskich, gdy one na te dziel-

nice zostay rozcignite. Albo przyjmowaa ta szlachta

póniej polskie herby, a wic przez adopcy ze strony

rodów, które te herby miay, albo te tworzya sobie

dowolne znaki i te za swoje uznawaa herby. Byy to

rodziny, okrelane w heraldyce jako majce wasny
herb.

Zamknicie si szlachty. Nagany. No-
bilitacye. Ustalenie koa szlachty nie byo na Li-

twie rzecz atw wobec braku cisych odgranicze po-

szczególnych warstw spoecznych, tak, e dugich trzeba

byo dziesitków lat, nim ostatecznie kwestya przy-

nalenoci do szlachty dobiega swego kresu. Dopiero

te w XVI stuleciu rozdzia stanowy silniejsze zrobi

postpy.

Brakowao zwaszcza na Litwie ostrzej zarysowanej

granicy midzy niszemi warstwami bojarów a najwysz
warstw ludnoci zalenej, któr stanowili sudzy putni,

pancerni, konni, czy jak oni si wogóle nazywali; nieraz

ze wzgldu na to, e ich stanowisko faktyczne byo analo-

giczne do stanowiska bojarów, nazywano ich take boja-

rami putnymi, pancernymi czy posiednymi. Byli oni bo-

wiem osobicie wolni a penili z swoich gruntów tylko

sub wojskow. Starali si oni do szlachty dosta i nie-

raz im si to udawao. Na mudzi zwaszcza „wkupy-

wali si" na bojarów u starostów, czemu pooono kres

dopiero w r. 1557, postanawiajc, e za szlacht maj
by poczytani tylko ci, którzy w roku 1532 — przyjtym
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za normalny — ni ju byli. Ale zdarzao si te na-

odwrót, e bojarzy spadali do warstwy niszej, przyj-

mujc na siebie obowizki ludnoci zalenej, gdy nie

mogli podoa ciarom suby wojennej.

Do ustalenia, kto do szlachty naley, przyczyniy si

wywody szlachectwa, spowodowane bd zarzutami

wprost nieszlacheckiego pochodzenia, bd te twier-

dzeniem, e kto ponosi ciary, od których szlachta

bya woln, daje dziako, kosi siano i t. d. ; zwaszcza

od ostatniej wierci XV stulecia coraz czciej takie za-

chodziy wypadki. Udowadniano przynaleno do szla-

chty wiadectwem krewnych, szlachty niepodejrzanej,

lub ssiadów, wyrokami, dawniej ju szlachectwo tych

osób stwierdzajcymi, piastowaniem godnoci czy wia-
dectwem okolniczych (w dzielnicy smoleskiej). Nie

byo co do wywodu szlachectwa jakiej staej praktyki;

w r. 1522 dopiero wydano ustaw „o wywodzie szla-

chectwa za primowoju". Szlachcic, któremu — jak si
ustawa wyraa — przyganiono na cze, mia dowo-

dzi dwoma z szlachty, krewnymi, e on z dziada i pra-

dziada z ich rodu, brat ich po krwi ; w razie, gdyby

nie móg dwóch dostawi, wystarczao uzupenienie

wiadectwa jednego krewnego wasn przysig, w ra-

zie za niemonoci dostawienia jako wiadczcego
cho jednego krewnego, miano przedkada stare listy

(dokumenty) wielkich ksit Witoda, Zygmunta lub

Kazimierza albo te panów rad, stwierdzajce ich szla-

chectwo lub ich przodków.

Statut litewski pierwszy, z r. 1529, nieco zmienia

te przepisy, nakazujc przysig po dwóch z rodu ojca

i matki, tak e wic odtd trzeba byo wykazania i szla-

chectwa matki, by by za szlachcica uznanym; w razie

niemonoci dostawienia krewnych mieli zawiadcza
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szlachectwo dwaj ssiedzi szlachcica. Jeli chodzio

o obcego, mia pojecha tam, skd przywdrowa,

i przywie dowód szlachectwa; gdyby jednak Litwa

bya w wojnie z tym krajem, wystarcza wiadectwo

dwóch jego ziomków. W praktyce przyjmowano take

i dowód z dokumentów, jak równie potwierdzenia

hetmanów o odbywaniu suby wojskowej szlacheckiej.

Bardzo silny wpyw na ustalenie, kto do szlachty

nalea, wywar popis wojenny z r. 1528. Spisano

wtedy tych, którzy s obowizani do suby, i ro-

dzaj ich suby; poniewa o tej subie wojennej

decydowao stanowisko spoeczne popisywanych, wic
te ten popis je stwierdza. Nieraz potem powoywano
si na ten popis dla dowiedzenia szlachectwa. Mono
za znowu dostawania si do szlachty dla bojarów

putnych przecia ustawa z r. 1529 dla województw

wileskiego i trockiego oraz dla mudzi, Podlasia

i woci podnieprskich, znoszca ich sub woj-

skow.
Wreszcie pomiera wooczna, o której niej bdzie

mowa, równie przyczynia si w tych obszarach,

w których j przeprowadzono — a obja ona prze-

wan cz pastwa litewskiego — do ustalenia gra-

nic midzy szlacht i nieszlacht. Do wynagrodzenia

za grunty, pobrane pod pomier, tj. do t. zw. odmiany,

miaa prawo tylko szlachta, wic te niejednokrotnie

przy pomierz musieli dowodzi szlachectwa ci, którym

prawa do odmiany zaprzeczali rewizorowie. W tych

czciach pastwach, gdzie nie byo pomiery, prze-

prowadzono rewizy dóbr hospodarskich, przez co

take ustalono charakter ludnoci wociaskiej co do

wielu jedenostek, zamykajc im mono dostania si

do szlachty. Zmiana stanowiska bojarów pancernych,
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putnych i t. dM dokonana przez pomier wooczn
i ustaw wooczn z r. 1557, równie ten sam wywara
skutek. Nieraz nastpnie powoywano si w kwestyach

wtpliwych na pomier, przedkadajc np. przyznanie

odmiany jako dowód szlachectwa.

W taki sposób odcia si szlachta od reszty spo-

eczestwa, zamkna. Kto si chce do szlachty dosta,

ten musi si stara o wyrane zaliczenie do niej przez

przywilej monarchy, nadajcy mu szlachectwo i herb.

Takie przywileje nobilitacyjne pojawiaj si te na Li-

twie, ale dopiero w XVI stuleciu.

Ustalenie krgu tych osób, które do szlachty si

zalicza mogy, dokonao si w przewanej mierze

przed uni lubelsk, lecz i póniej jeszcze spotyka si

wypadki wtpliwoci, nawet w XVII stuleciu; z takim

trudem dokonywa si ten proces przeksztacenia spo-

eczestwa. Cho jednak prawnie jedno byo pojcie

szlachectwa — na wzór polski, to jednak pod wzgl-

dem spoecznym przecie pozostay due rónice, wy-

raajce si nawet w specyalnych przywilejach pewnych

grup szlachty. Cay szereg tu szczebli od ksit i pa-

nów do szlachty zaciankowej i okolicznej, do bojarów

„pod hospodarem".

Kniaziowie. Stanowisko kniaziów ulego w cigu

tego okresu, i to szybko, bardzo silnemu przekszta-

ceniu. Witod, odkd obj rzdy na Litwie w zastp-

stwie wielkiego ksicia, a póniej jako wielki ksi,
prowadzi akcy energiczn, dc konsekwentnie do

celu : do usunicia wszystkich kniaziów wikszych,

specyalnie za tych, którzy caemi rzdzili dzielnicami.

Zniknli te w cigu niewielu dziesitków lat na prze-

omie XIV i XV wieku w przewanej mierze tacy knia-

ziowie, a ich miejsce zajli namiestnicy wielkoksi-
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acy, tak e te ziemie zostay podporzdkowane wiel-

kiemu ksiciu bezporednio. Wpywao to na podniesienie

siy wielkiego ksicia a na osabienie warstwy kniaziów.

Wród reszty kniaziów, wród tych, którzy si ostali,

równie wida rozkad. Dzielnice si rozpaday, dzieliy,

w razie jeli ksi wicej po sobie zostawia synów.

Wielu z nich w walkach z wielkim ksiciem Witodem

i nastpnymi potracio swoje ksistwa, tak e ju
w XV wieku spotyka si kniaziów, którzy przestali

by wadcami, przyjli bojarskie ziemie, lub nawet

weszli w zaleno od innych kniaziów lub bojarów

(nazywani wtedy: suylije kniaziata).

W ten sposób zosta podkopany byt kniaziów czy

ich stanowisko. Wielki ksi wprawdzie nie zupenie

wszystkich usuwa, nieraz nawet jeszcze nadawa dziel-

nice, i to znaczne, na rzecz kniaziów czy to z rodu

Gedymina, czy Ruryka, czsto zwaszcza kniaziom, któ-

rzy do Litwy zbiegali z Moskwy. Jednake pooenie tych

kniaziów byo inne. Ksistwa, które posiadali tytuem

dziedzictwa, byy w ich rozporzdzeniu, oni je przeka-

zywali znowu swoim potomkom, rozporzdzali nimi

swobodnie; inaczej, o ile chodzio o dzielnice, które

dostawali kniaziowie wprawdzie w charakterze wadców,

jednak z nadania ksicia. Wtedy wielki ksi okrela

prawa ksicia do takiej dzielnicy, a okrela tak, by

jaknajmniej w danych warunkach ogranicza mono
ewentualnego znowu powrotu takiego ksistwa do swo-

ich rk. Trojakiego rodzaju spotykamy tu nadania: 1)

do woli hospodara, tak e moe takie ksistwa kadej

chwili odebra; nieraz te to robi, dajc ewentualnie

w zamian inne ksistwo, 2) doywotnie, i wreszcie

3) dziedziczne, ale tylko w linii prostej, tak, e na

bocznych krewnych te ksistwa nie przechodziy.
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Rezultat by ten, e póniej, w drugiej poowie XV
i w XVI stuleciu, duo jeszcze z tych ksistw, które

byt swój utrzymay, przestao egzystowa, przypady

wielkiemu ksiciu czy to w drodze konfiskaty za zdrad
kniazia, czy te e taki knia sam je przekazywa wiel-

kiemu ksiciu, co si niejednokrotnie zdarzao, czy

te e wymierali tacy kniaziowie bezpotomnie. Coraz

zwikszaa si ilo ziemi, bezporednio rzdzonej przez

wielkiego ksicia, coraz ubywao silniejszych zwaszcza

kniaziów.

Powoli, niepostrzeenie prawie, ale radykalnie zmie-

niao si stanowisko kniaziów pod prawnym wzgldem.
Byli oni pierwotnie wadcami, cho podporzdkowa-
nymi wielkiemu ksiciu. W cigu wieku XV to stano-

wisko stracili i przemienili si w warstw spoeczn.
Ta przemiana dokonywaa si w prostym stosunku do

wzrostu wadzy wielkiego ksicia oraz przywilejów

bojarów. Dzielnice kniaziów, stanowice odrbne pa-
stwa, odznaczay si tern, i nie podlegay wadzy
wielkiego ksicia, którego od tych terytoryów odgra-

dzali kniaziowie, tak e tylko przez tych kniaziów móg
si do tych dzielnic odnosi, w przeciwstawieniu do zie-

mi, które dzieryli bojarowie, obowizani z nich do po-

noszenia przerónych ciarów wprost na rzecz wielkiego

ksicia. Dobra kniaziowskie wic w stosunku do wiel-

kiego ksicia przedstawiay si jakby dobra, majce
immunitet, jednak taki, który powsta nie przez przy-

wilej, udzielony od monarchy, ale który wynika z na-

tury dóbr tych, jako kniaziowskich posiadoci. Gdy
i bojarzy zaczli zyskiwa immunitety przez przywi-

leje, nadawane im ze strony wielkiego ksicia, rónice

pomidzy bojarami a kniaziami zaczynay si zaciera,
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a dwie te, genez róne, klasy poczynaa czy wspól-

no interesów.

W ten sposób dokonao si zejcie kniaziów do
rzdu czynnika spoecznego. Obce im musiay pozo-

sta pierwsze przywileje ziemskie; ani odnosi si
mogy do nich, jako do monarchów, stojcych po-

nad spoeczestwem, ani nie przedstawiay dla nich

wartoci ; zmienio si to w miar upadania knia-

ziów a rezultatem byo, i stao si dla nich rze-

cz podan, by i na nich rozcignito przywileje

ziemskie, by i oni mogli z nich korzysta. I tego do-

pili. Przywilej z r. 1434 obj i kniaziów. Odtd ko-

rzystali oni ju ze wszystkich nastpnych przywilejów,

które i ich prawa gwarantoway i na nich rozcigay
nowe uprzywilejowania. To jednak, co uwaali knia-

ziowie widocznie za swoj zdobycz, obniao ich sta-

nowisko, dawao sankcy przemianie ich z wadców
na poddanych.

Weszli oni w ten sposób do tej nowej warstwy szla-

chty, która tworzya si, przybierajc— na wzór zacho-

dnio-europejski — cechy stanu. Przy tern zacieraniu

si rónic midzy kniaziami a bojarami, specyalnie t
czci bojarów, któr panami nazywano, stao si
rzecz moliw, i dobra ksice obejmowa bojar-

pan i tu wszelkie takie prawa wykonywa, jakie po-

przednio suyy kniaziowi. Rozstrzygao o prawach

i obowizkach tego, kto wada obszarem ziemi, to,

jakie tej ziemi byy cechy. A móg naodwrót i knia
posiada ziemi bojarsk.

Panowie. Z poród bojarów wyrónia si jedna

cz, która ponad reszt si wzbia. Byli to t. zw.

panowie. Do rzdu panów weszy jedenostki spoecz-

nie i gospodarczo silniejsze, które potrafiy od ksicia
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uzyska specyalne dla siebie przywileje. Panom takie

przysuay przywileje. Pierwszy — to inny sposób

odbywania suby wojskowej
;
gdy bowiem bojarzy

obowizani byli w razie wyprawy stawa pod chor-

gwi powiatow, panowie mieli ten przywilej, i sta-

wali pod wasn chorgwi, byli wic panami chor-

giewnymi; umoliwiao wytworzenie wasnych chorgwi

to, i obszar ziemi, jaki oni posiadali, by znaczny, e
wic poczt ludzi, jaki z nimi szed na wojn, obejmo-

wa znaczn ilo osób. Pod tym wzgldem panowie

wyrównali ksitom, którzy pierwotnie jedni tylko

wasne mieli chorgwie. — Drugi przywilej tyczy si

kwestyi podsdnoci; gdy bojarzy podlegali jako po-

zwani sdownictwu wielkoksicych namiestników,

wzgldnie starostów, panowie mieli t. zw. egzempty,

t. zw. przywilej, i ich nikt sdzi nie móg prócz

jednego wielkiego ksicia. Byo to niesychanem utru-

dnieniem dochodzenia w stosunku do nich sprawied-

liwoci, a znikno dopiero w r. 1565, kiedy tego

prawa sami wyranie si zrzekli, by umoliwi dojcie

do skutku nowej organizacyi sdownictwa w Wielkiem

Ksistwie. I ten znowu przywilej by to pierwotnie

przywilej wyczny kniaziów. Zaznaczy naley, i
ten przywilej móg suy osobicie panu, tak e do

wszystkich jego dóbr si odnosi, lub te tylko ze

wzgldu na pewne dobra. Wreszcie w sprawach ad-

ministracyi kraju do nich musia si zwraca wielki

ksi wprost, nie porednio przez urzdników, a wic
wprost listami wzywa ich na sejmy, czy na wypraw
wojenn i t. d.

Tak panowie, korzystajc na podstawie specyal-

nych przywilejów z prawa odbywania suby wojskowej

pod osobn chorgwi i z prawa egzempty sdowej,
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a na podstawie ogólnych przywilejów ziemskich z im-

munitetu dla dóbr swoich, wyrównywali ksitom. Tern

atwiej mogli obejmowa wic i dobra ksice w swe

rce. Tern atwiej mogli kniaziowie zespoli si z war-

stw bojarów, gdy ich od czci tyche, panów, prawnie

prawie nic nie rónio.

Ci to panowie rzdzili — z resztk ksit — na

Litwie. Przewaga ich wystpowaa bardzo jaskrawo,

gdy chodzio o wypraw wojenn. Przecie w XVI w.

np. trzej Kiezgajowie daj tylko o 53 koni mniej

przy wyprawie, ni caa ziemia woyska z 282 jej

kniaziami i bojarami, wszyscy Kiezgajowie stawiali

na wypraw 768 koni, Radziwiowie 621, Gaszto-

dowie 466 i t. d.; z poród ksit tylko jeden

ks. Ostrogski móg si z nimi mierzy, wystawiajc

426 koni.

Drobna szlachta. Bojarzy „pod hospo-
darem". Na odwrotnym kocu stanu szlacheckiego

staa szlachta drobna, której wiele byo w niektórych

zwaszcza dzielnicach Litwy. Bya szlachta, która miaa
bardzo niewielk ilo ziemi, tak, e dla suby woj-

skowej po kilku ich si skadao na jednego konia;

albo nielicznych miaa ona chopów, albo te zgoa

ich nawet wcale nie posiadaa. Siedzieli najczciej

tacy szlachcice razem, w jednej wsi, a takie wsie no-

siy nazw zacianków (na Podlasiu i Litwie etnogra-

ficznej) albo okolic (szlachta okoliczna); odróniay si

takie wsi ju nazw od innych. Na wzrost iloci takiej

szlachty dziaao w wieku XVI zwaszcza to, i wobec

dziaalnoci panów, dcych do rozprzestrzenienia

swoich dóbr, brako dla niej monoci ekspanzyi, tak

e, rozradzajc si, coraz bardziej uboaa.
Zawsze jednak bya to szlachta, w peni majca
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prawo korzystania z przywilejów. Lecz obok nich spo-

tykamy nadto bojarów, którzy dugo byli prawnie bo-

jarami drugiego rzdu, z przywilejów nie korzystali.

Przywileje ziemskie, jak to wyej zaznaczono, a do
r. 1492 conajmniej nie rozcigay si na terytorya,

lece poza cilejsz Litw, choby bezporednio na-

wet przez wielkiego ksicia rzdzone ; w tych teryto-

ryach w duej mierze dopiero wic odtd mogy si
zacz dokonywa te zmiany. Ale jeszcze jedno ogra-

niczenie zaznaczy tu naley. Nawet w obrbie cilej-

szej Litwy znajdoway si terytorya, które nie podle-

gay wprost wadzy wielkiego ksicia; byy to te te-

rytorya, które posiadali kniaziowie. Bojarzy, którzy

siedzieli w tych terytoryach, którzy od tych kniaziów

wic byli wycznie zawili, byli wobec nich obowi-
zani do posuszestwa, sub wojskow dawali tylko

na ich wezwanie, ich podlegali sdowi; dla tych ksit
szy rozmaite daniny i posugi od ludnoci, siedzcej

w dobrach tyche bojarów. Oczywicie, i przywileje

ziemskie nie mogy odnosi si do tych ksistw, bo
nie mogy narusza praw kniaziów

;
przywilej ziemski

ogranicza tylko wielkiego ksicia, w jego tylko prawach

robi wyomy. Co wicej nawet, moliw byo rzecz,

i wielki ksi swoich bojarów komu oddawa, podpo-

rzdkowywa nawet innemu bojarowi. Temu ostatniemu

zapobieg dopiero przywilej z r. 1492.

Tak wic obok bojarów, którzy w peni korzystali

z swobód, dawanych w przywilejach, byy liczne za-

stpy bojarów jakby drugiego rzdu, którzy pozostali

poza temi przemianami, nie mieli monoci korzy-

stania z przywilejów i peni musieli dawne cikie
prawo suskie. I bojarzy nawet mieli bojarów, od

nich zalenych, zwaszcza panowie. Niejednokrotnie
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bojarów, podlegych wielkiemu ksiciu, starali si
nawet si sobie podda, usun ich zwizek z wiel-

kim ksiciem. Przy wielkich brakach w administracyi

pastwa nieraz to si udawao ; panowie lub kniazio-

wie rozcigali swoj wadz na ziemie takich bojarów,

odbierali im nawet przywileje (specyalne) wielkiego

ksicia a wydawali nowe w swojem imieniu. Zdarzao

si te, i mniejsi bojarzy, nie mogc podoa ci-
cym na nich obowizkom, zwaszcza subie wojsko-

wej, dobrowolnie oddawali swoje ziemie takim kniaziom

lub panom, uznawali si ich bojarami.

Takie stanowisko zajmowali nietylko bojarzy, za-

leni od kniaziów lub innych bojarów; mogli to by
nawet bojarzy na terytoryach, rzdzonych przez wiel-

kiego ksicia. Byli to t. zw. bojarzy „pod hospodarem".

Ponosili tacy bojarzy przeróne ciary z dóbr swoich,

sub wojenn penili nie pod chorgwi powiatow,

ale jako orszak namiestnika czy starosty, nie brali

udziau w sejmach. Tomaczy si powstanie ta-

kich bojarów tern, i gdy terytoryum jakie knia-

ziowskie przeszo pod wadz wielkiego ksicia, to

przez to ci bojarzy, którzy w tern terytoryum siedzieli,

nie nabywali praw, jakie mieli bojarzy wielkoksicy.

Oni przechodzili pod wadz wielkiego ksicia z wszyst-

kimi tymi obowizkami, jakie na nich ciyy; sam

fakt zmiany wadzy nie móg wpyn na zmian ich

pooenia. Dopiero te jaki nastpny przywilej zrów-

nywa ich z ogóem bojarów. Tern si te tomacz
czste póniej spory o stanowisko tych bojarów pod

hospodarem, którzy starali si oczywicie o to, by jak-

najszybciej uzyska swobody innych bojarów, gdy

urzdnicy ksicy w interesie skarbu, a i wasnym,
starali si temu przeciwdziaa.
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Stanowisko takie zaleao od posiadania ziemi

;

mogy si te zdarza wypadki, i bojar mia ziemi,

z której suy kniaziowi lub panu, a obok tego tak,

która mu dawaa stanowisko penego bojara. Wtedy

suy na wyprawie pod chorgwi powiatow, podle-

ga sdownictwu ksicia czy pana, o ile chodzio

o dobra, które mia pod nim, zreszt za sdowi pa-
stwowemu.

Ci bojarzy przecie pozostawali swobodnymi oso-

bicie, mogli przez porzucenie takiej ziemi odzyska
pene prawa; mogli te t ziemi sprzeda, jednak tylko

za zgod tego, do kogo ta ziemia naleaa.

Znaczenie reform z koca okresu. Jak-

kolwiek wic przeniesiono na Litw z Polski pojcie

szlachty, jednak warunki rozwoju gospodarczego i spo-

ecznego sprawiy, i dugi czas nie udao si w peni

przeprowadzi zasady równoci wszystkich tych, którzy

do szlachty si liczyli. W XVI wieku przewag mieli

panowie, z kniaziami zczeni, od kniaziów nawet zna-

cznie silniejsi. Oni opanowali urzdy najwysze, rad
wielkoksic, sejmy; a stanowisko swoje wyzyski-

wali bezwzgldnie. Z ich strony wychodzi opór prze-

ciw cilejszemu poczeniu si z Polsk, gdy si oba-

wiali umniejszenia wpywu swojego i znaczenia, gdy

w Polsce rzdzia ju wówczas rednia szlachta a ma-
gnaci nawet równa si nie mogli co do swej spoe-
cznej i gospodarczej siy z litewskimi panami.

Pod wpywem poznajomienia si ze stosunkami

polskimi, przy oddziaywaniu te lepiej znanego Pod-
lasia, które si na polsk wyksztacio mod, zaczyna

szlachta litewska w XVI w. budzi si do ycia pu-

blicznego, stawia swoje postulaty, dy do cilej-

Mistorya ustroju Polski. II. 5



66 OKRES 11.

szego poczenia z Polsk, bo po niem obiecuje so-

bie zdemokratyzowanie dla caej szlachty arystokra-

tycznego ustroju Litwy. Przedtem, nim doszo jesz-

cze do unii z roku 1569, przeprowadzone zostay

wane reformy, któremi chciao monowadztwo zy-

ska szlacht, by je popara w kwestyi rewizyi unii.

Te reformy byy duym krokiem naprzód w usuniciu

nierównoci prawnych wród szlachty: usunito mia-

nowicie przywileje, tyczce si wyjcia monowadców
z pod zwykego sdownictwa (r. 1564), wprowadzono

odpowiadajcy yczeniom ogóu szlachty drugi statut

litewski (wszed w ycie w r. 1566), zorganizowano

parlamentaryzm, tworzc sejmiki na wzór polski; znik-

na wic odrbno stanowiska kniaziów i panów.

Unia lubelska, wprowadzajca litewskich posów do

sejmu koronnego, gdzie rzdzia izba poselska, dope-

nia wyrównania praw ogóu szlachty.

5. Koció — Wyznanie — Jzyk urzdowy.

Literatura: JIro6aBCKiS, CeHMt, rozdz. 2; Czermak, Sprawa

równouprawienia; JIioóaBCKiit, K-BBonpocy; Kamieniecki, Ogra-

niczenia wyznaniowe; Kutrzeba, Unia, cz. I, rozdz. 2.

Stanowisko kocioa rzymsko-katolic-
kiego. Koció rzymsko-katolicki, który mia swoich

wyznawców na Litwie i przed jej poczeniem z Pol-

sk, zyska tu prawne stanowisko dopiero z chwil

wprowadzenie chrzecijastwa przez Jagie w r. 1387;

wtedy te zostao utworzone biskupstwo wileskie,

nastpnie za mudzkie w Miednikach, utwierdzone

w r. 1417. W pocztkach wieku XV istniej take ju
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dwa biskupstwa w ruskich dzielnicach pastwa litew-

skiego: wodzimierskie, sigajce tradycy do r. 1375,

jednak dopiero wtedy na nowo zorganizowane i prze-

niesione w r. 1429 do ucka — i kijowskie.

Na Zachodzie Europy koció dugo musia stara

si, walczy, nim uzyska dla siebie przywileje. W Pol-

sce szybciej je osign, ale take nie odrazu. Litwa

inny pod tym wzgldem przedstawia obraz. Ju w r.

1387 otrzyma koció katolicki na Litwie pierwszy

przywilej, który mu nada wszystkie te prawa, wol-

noci i przywileje, jakie gdzieindziej dosta po wiekach,

odrazu dla wszystkich kocioów, katedralnego, para-

fialnych i klasztornych, zupen wolno od wszelkich

posug i ciarów na rzecz pastwa, peny immunitet

z wykluczeniem urzdników od wkraczania w granice

majtku kocioa. Nastpny za przywilej z r. 1 430 roz-

szerzy te przywileje na póniejsze nabytki, a nawet na
nabytki, które móg koció uzyska w przyszoci.
Podobnie katedra ucka dostaa odrazu w r. 1429 pene
zwolnienie od ciarów z wyjtkiem powoowszczyzny,
któr usunito w r. 1437, i t. d.

Ogólne stwierdzenie swoich praw uzyska koció
ju w przywileju horodelskim z r. 1413, nastpnie

take w póniejszych przywilejach, od r. 1447 za-

czynajc.

Tej jednak przewodniej roli, jak koció w Polsce

odegra, tu on nie mia. W radzie wielkoksicej by
reprezentowany przez biskupów tylko, nielicznych, bo
czterech, reszta duchowiestwa ani w radzie ani

w sejmach nie miaa udziau. Nie sta on tu na czele

ruchu o wywalczenie uznania praw spoeczestwa
w stosunku do wadzy wieckiej. Ale te nie byo na
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Litwie i tych walk, jakie w Polsce koció musia sta-

cza czy o swoje prawo do dziesicin, czy te póniej

w obronie swego sdownictwa. Koció tu sdowni-

ctwo rozwin w sprawach, gdzie chodzio o duchow-

nych jako pozwanych, uznawano wic tu privilegium

fon", oraz co do causae spirituales i spiritualibus an-

nexae, lecz spraw wieckich temu sdowi nie odda-

wano w tej mierze, jak w Polsce; zaznaczy naley

jednak, i przedmiot to dotd zupenie niezbadany.

Stanowisko kocioa wschodniego. Ko-

ció wschodni nie potrafi zdoby tego stanowiska,

jakie zaj koció rzymsko-katolicki; wadycy nie weszli

w skad rady wielkoksicej, jak katoliccy biskupi.

Zasiadali przecie w radach kniaziów dzielnicowych.

Jednak mia ten koció zupen swobod rozwoju,

cho podobno od koca XV wieku nie pozwalano na

budow nowych cerkwi. Cige starania o uni w XV
stuleciu sprawiay, e stanowisko kocioa wschodniego

tern bardziej byo szanowane. Jednake a do koca
wieku XV brako ogólnego potwierdzenia praw tego

kocioa. Dopiero w r. 1499 taki przywilej uzyska

koció grecki w tej formie, i w. ksi zatwierdzi

dla metropolity t. zw. witok Jarosaw, rzekomo

ustaw jeszcze w. ksicia Jarosawa, w r. 1503 wyda
potwierdzenie tego witoka dla wadyki poockiego,

w r. 1511 za jako przywilej ogólny dla caego ko-
cioa greckiego. Stwierdzay te przywileje gównie pra-

wa sdu metropolity i wadyków w sprawach, tycz-

cych si odstpstwa od wiary, oraz w sprawach ma-
eskich.

Ograniczenia wyznawców kocioa
wschodniego. Mono korzystania z przywilejów

ziemskich bya ograniczon na Litwie w pewnej mierze
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wzgldem na wyznanie. Kiedy w r. 1387 wprowadzo-

no na Litwie religi katolick i ochrzczono ogó Litwi-

nów, dla zabezpieczenia tej akcyi zakazano maestw
midzy katolikami a wyznawcami obrzdku wschod-

niego; w razie za, gdyby takie maestwo doszo

do skutku, miaa strona, wyznajca obrzdek wschodni,

przej na katolicyzm. Równoczenie pierwszy przy-

wilej ziemski z r. 1387 mia mie zastosowanie tylko

do tych, którzy wyznawali religi rzymsko-katolick.

Ktoby od niej odpad, traci mono korzystania z przy-

wilejów. Tak postanawia i przywilej horodelski; prawa

i swobody zapewnione byy przez ten przywilej tylko

na rzecz tych, którzy przyjli herby, a dostali je tylko

bojarzy - katolicy.

Kwestya religijna schodzia si tu cile z narodow,

Litwini bowiem przyjli katolicyzm, gdy Rusini pozo-

stali przy swoim obrzdku greckim. W przywileju z r.

1432 uznano wprawdzie równouprawnienie wyznawców

kocioa greckiego, tj. Rusinów, ten akt jednak nie zy-

ska mocy prawnej, tak e równouprawnienie wpro-

wadzi dopiero przywilej nastpny, z r. 1434. Ale jedno

ograniczenie z przywileju horodelskiego pozostao i na-

dal, a to niemono piastowania urzdów doywot-

nich i zasiadania w radzie wielkoksicej, co znowu

byo zwizane z piastowaniem urzdów.

Zauway naley, i te przywileje miay moc tylko

dla Litwy cilejszej, nie odnosiy si do dzielnic przy-

czonych : Witebska, Poocka, Smoleska, Kijowa i Wo-
ynia. Tu nie byo zatem adnych ogranicze w ko-

rzystaniu z praw czy w piastowaniu urzdów tych dziel-

nic, tu ludno ruska, wyznania wschodniego, w caej

peni korzystaa z wszelkich uprawnie. Ograniczenia

tyczyy si tylko i wycznie ludnoci ruskiej w za-
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kresie waciwej Litwy ; chodzio te tylko o nieliczne

urzdy, dajce dostp do cilejszej rady wielkoksi-

cej. W praktyce nieraz wbrew temu przepisowi prze-

cie godnoci takie zajmowali wyznawcy wschodniego

obrzdku i wchodzili w skad rady wielkoksicej. Ua-
twiao niestosowanie cise przepisów to, e cige
byy w wieku XV starania o uni, e wic trudno

byo w tych warunkach obostrze tych przestrzega.

Ten stan rzeczy przetrwa prawie do koca tego

okresu; w r. 1563 wyda Zygmunt August przywilej,

którym równouprawni w peni wyznawców kocioa
wschodniego, usun wic ostatnie i jedyne ogranicze-

nie, jakie pozostao, co do piastowania godnoci, da-

jcych wstp do rady wielkoksicej. W r. 1568 po-

nowi jeszcze i objani ten przywilej, i odnosi si

on take do kniaziów (o których przywilej z r. 1563

nie wspomina) — i wogóle do wyznawców wszel-

kich religii chrzecijaskich, a wic take i do lutera-

nów.

Jzyk narodowy. W. Ksistwo litewskie nie

uywao nigdy jako jzyka urzdowego jzyka litew-

skiego. Przed poczeniem z Polsk, jak i póniej, o ile

chodzio o stosunki z zagranic, to przy aktach, które

tyczyy si pastw zachodniej Europy, uywano zwy-

czajnie jzyka aciskiego, rzadko niemieckiego, w sto-

sunku za do pastw wschodniej Europy, a niekiedy

i Polski, jzyka ruskiego. Tak w szczególnoci akty

unii z Polsk, nawet penomocnictwa dla posów litew-

skich sejmów, byy wystawiane bez wyjtku po acinie

do roku 1501. Dopiero akty unii lubelskiej z r. 1569

zredagowano w jzyku polskim, i to wszystkie.

O ile chodzi o jzyk urzdowy wewntrzny, to

w zasadzie uywano jzyka ruskiego; to by jzyk
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urzdowy kancelaryi wielkoksicej, jak i jzyk ksig

i aktów sdowych. W zasadzie pisma, wydawane z kan-

celaryi hospodara, pisano po rusku, po rusku byy pisane

ustawy, take wic i oba statuty litewskie z r. 1529

i 1566; po rusku pisay sejmy swoje proby do wadcy

a on dawa otkazy. Od tej zasady byy jednak wyjtki

na rzecz jzyka aciskiego; tak po acinie spisywano

przywileje ziemskie, wydawane dla waciwej Litwy,

a póniej caej Litwy, a do r. 1551, oraz przywileje

dla mudzi i Podlasia; inne przywileje dzielnicowe,

jak poockie, witebskie i t. d., byy pisane po rusku,

jak równie jzyka ruskiego uyto do przywilejów

z lat 1563—5. Drug grup aktów, wydawanych po

acinie, stanowi przywileje na rzecz kocioa rzymsko-

katolickiego, trzeci przywileje na rzecz miast, cho
nie wszystkich, gównie wikszych, w obrbie waci-
wej Litwy lecych. Wreszcie czwart grup s akty,

wydawane dla Podlasia, które ulego polonizacyi; bro-

nio si ono przed uyciem jzyka ruskiego, gdy tu

kancelarya hospodarska chciaa go wprowadzi w XVI

w., dajc bd aciny, bd jzyka polskiego. O ile

chodzi o inne akty, to wyjtkowo spisywane byy
po acinie. Z aktów sdowych i ksig sdowych po

acinie byy pisane te, które wychodziy od sdów
podlaskich, urzdzonych na wzór polski. Unia lubelska

kwestyi jzyka nie dotykaa.

W tym ju czasie na Litwie zaczyna zyskiwa na

znaczeniu jzyk polski, jak to wida z tego, i oba

statuty litewskie przetomaczono na polskie, e wybitni

monowadcy litewscy w listach prywatnych polskiego

uywali midzy sob jzyka. Jednak w urzdowych

aktach w XVI stuleciu jzyk polski zjawia si tylko

wyjtkowo.
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Jzyk ruski, uywany przez kancelary królewsk,

sdy i t. dM by to jzyk biaoruski, zmieszany z jzy-

kiem cerkiewnym, który uleg silnemu wpywowi pol-

skiemu. Byt to specyalny twór jzykowy, majcy cha-

rakter tylko jzyka kancelaryjno-sdowego.

6. Ludno wociaska.

Literatura: Jabonowski, Lustracya starostw; JleoH-

tobhtb, KpecTbHHe; HoBHn,Ki8, OiepKt; BnaKHMipcKiS-By«a-

hobi>, <X>opsra; JlyrHUKiM, CaSpu; Tene, 3anMmnHa; Jabo-
nowski, Siabrostwo; Tene, Ludno rolnicza; Tene, Zasie-

dlenie Ukrainy; JleoHTOBBTB, IlaHCKiii jjBop^; Tene, Kpecr&aH-

cklh ABopt; Tene, ,fl,pycKeHHHKH ; Tene, CeatCKie npoMi-

nmeHHHBH; Tene, CeabCKie peMecaeHHHKH ; ,ir,OBHap!>-3anoacKifi,

roeyaapcTBeHHoe xo3aficTBO, rozdz. 3.; rpymeBCirifi, BapcKoe

CTapocTBo; Tene, IcTopia, t. V, rozdz. 111; JleoHTOBHH-B, Boape;

9<|>HMeHKO, (HaHHHKH; Tene, iI,BopHmHoe aeMaeBnan.ime; Ba-

ranowski, Podlasie; JIioCaBCKifi, Oiepi«E>. rozdz. 16-18 i 23;

Jabonowski, Podlasie.

Warstwy nisze ludnoci w pastwie litewskiem —
na których okrelenie uywano najczciej sowa : lu-

dzie — przedstawiay obraz bardzo rónobarwny. Pod

wzgldem prawnego pooenia tej ludnoci, stosunków

ich zalenoci, jak i ciarów, które ona ponosia, midzy

poszczególnymi warstwami rónice szy bardzo daleko,

tak e gdy najsabsi a do koca tego okresu wykazy-

wali wszelkie znamiona niewoli, prawie w caej peni

surowego znaczenia tego wyrazu, silniejsi prawnie i eko-

nomicznie stali tu koo bojarów, a nawet nieraz nazw
bojarów nosili. Tak mozajk przedstawia obraz tej lu-

dnoci ju w drugiej poowie wieku XV, kiedy lepiej j
mona pozna; w caej peni ta rónorodno wystpuje
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w wieku XVI, kiedy olbrzymia ilo róde owietla

dokadnie jej pooenie.

Niewolni. Czelad dworna. Niewola, która

w tym czasie ju zagina na Zachodzie Europy, na

Litwie utrzymywaa si z ca si do XVI wieku,

uznaway j te oba statuty litewskie, z r. 1529 i 1566;

drugi bardzo niewielkie tylko przeprowadzi zmiany

w celu jej ograniczenia. Niewolnictwo byo dziedziczne,

przechodzio na potomków niewolnych ; w ten sposób

gównie przybywao niewolnych. Dostarczao ich je-

dnak take w znacznej mierze jestwo wojenne. Ale

byy take i inne sposoby powstawania niewoli, cho
rzadsze : oddanie si w niewol (np. w formie zaprze-

dania), za kar, a to jako zamiana kary mierci na

niewol u tego, który by pokrzywdzony, za jego

zgod (z wyjtkiem zodziejstwa; znosi to statut I),

jak i polubienie niewolnego lub niewolnej. Niemo-
no udowodnienia wolnoci take niejednokrotnie bya
przyczyn, i wolny przez dawno zostawa niewol-

nikiem.

Wród ludnoci niewolnej, niepochoej, jak ona jest

zwykle nazywana, wyodrbniay si dwie warstwy:

ludzi, którzy penili sub na dworach, czy hospo-

darskich, czy kniaziowskich lub bojarskich, i tych, któ-

rzy byli osadzani na gruntach w charakterze gospo-

darzy. Pojcie niewoli w peni utrzymywao si tylko

w odniesieniu do pierwszej warstwy, okrelonej jako

czelad dworna. Nie mieli oni przyznanej osobowoci
prawnej, traktowani byli jako rzecz. Bd dostawali

na dworze cae utrzymanie w formie t. zw. miesiaczyny,

bd te mieli jakie drobne nadziay gruntów, na

których siedzieli (póniej okrelane jako zagrody lub

ogrody).
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Czelad dworna tworzya liczn warstw a do

wieku XVI; dwór w duej mierze opiera na nich

swoj gospodark. Dopiero gdy w XVI wieku przy-

chodzi do przeomu w ustroju rolnym na Litwie, -
czcego si z t. zw. reform wooczn, warstwa ta,

cho nie zanikna, jednak znacznie ilociowo zmalaa;

gospodarstwo, w inny zorganizowane sposób, nie po-

trzebowao ju czeladzi w tej mierze, jak dawniej,

przenoszono wic czelad na grunty, tak e przesza

ona w pooenie inne, w jakiem znajdowaa si do-

tychczas druga warstwa ludzi niepochoych — okre-

lana najczciej nazw ojczyców.

O j c z y c e. Ojczycami nazywano ludzi niewolnych,

niepochoych, którzy osadzeni byli na ziemi, mieli

wic swoje wasne gospodarstwo. Nazwa ich pocho-

dzia std, i siedzieli oni dziedzicznie na swoich go-

spodarstwach, po ojcach ; nie znaczy to jednak, jakoby

oni mieli prawo do tego gruntu, które byoby chro-

nione w stosunku do waciciela ziemi. Zwyczajnie

zwaszcza hospodar w swoich rozlegych dobrach

uznawa zwizek ich z ziemi, nakazywa, by ojczycom

zwracano ich gospodarstwo, jeli wracali do niego,

zbiegszy poprzednio, broni ich w stosunku do osób

trzecich, jednak móg ich z ziemi tej usun, przenie

na inn ziemi, lub nawet odda ich samych bez ziemi,

komu zechcia. Byy to jednak wypadki rzadkie —
zwaszcza te ostatniego rodzaju; raz tylko odbierano

w dobrach hospodarskich na wielk skal ziemi oj-

czycom, nadajc im inne, przy t. zw. reformie woocz-

nej. W innych dobrach, niehospodarskich, tego sto-

sunku do ziemi tak nie uwzgldniano. Ojczyce nie mogli

opuszcza swobodnie swej ziemi; w razie ich zbie-

gostwa, wic bez zgody pana, mona byo dochodzi
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sdownie zwrotu niepochoego, o ile nie zachodzia

dawno ziemska, okrelona przez statut pierwszy na

lat 10. W dobrach hospodarskich jednak i pod tym

wzgldem t ludno traktowano agodniej, pozwalano

na opuszczanie gospodarstw, o ile ojczyc osiedla si

w innych dobrach, do hospodara nalecych. W przy-

wileju ziemskim z r. 1447 wyranie przyrzek w. ksi,

e nie bdzie przyjmowa do swoich dóbr ludzi z dóbr

bojarów, ale te naodwrót i bojarzy nie mieli przyj-

mowa ludzi hospodarskich.

Ojczyce mieli przyznan osobowo prawn, a wic

mogli posiada wasno ruchom, zawiera umowy,

mogli stawa wobec sdów, odzywa si do pomocy

wadzy pastwowej i t. d.

Wolni. Obok ludnoci niewolnej w skad warstwy

wociaskiej wchodzili wolni — ludzie pochoy. Ter-

min ten oznacza czowieka, który mia przyznan

osobowo prawn, mia zupen wolno osobist,

a wic i przenoszenia si z miejsca na miejsce; nie

móg jednak posiada nieruchomoci, o ile wic sie-

dzia na gruncie, to na cudzym. Dawny wolny czo-

wiek z poprzedniej epoki zagin zupenie w cigu

rozwoju historycznego tak, jak zagin take i w in-

nych spoeczestwach zachodnio-europejskich prawie

bez ladu (np. w Polsce ju przed wiekiem XIII). O ile

wic tacy ludzie pochoy osiadali w dobrach czy hos-

podarskich, czy innych, to osiadali na podstawie umowy;

mogli swobodnie ziemi tak opuci, opacajc tylko

t. zw. wychód. Gdy czelad znajdowaa si w zupe-

nej wadzy swego pana, a ojczyce podlegali sdownictwu

tego pana jako patrymonialnemu, ludno wolna pod-

legaa sdownictwu pastwowemu.

Lepsze stanowisko prawne tej ludnoci, ni niepo



76 OKRES 11.

choej, nie zapewniao jej jednak silniejszego stanowiska

spoecznego. W dalszym rozwoju niejednokrotnie nad

nich wznosili si pochoy, lepiej uposaeni, przecho-

dzili nawet do rzdu szlachty, gdy znowu ludzie wolni

tracili swoje stanowisko, nieraz pozostawali nawet w za-

lenoci od ludnoci niewolnej a ostatecznie zaniknli

w rzdzie ludnoci poddaczej, gdy ta si wytworzya

w nastpnym okresie.

Jedenostka gospodarza. Wobec obszer-

noci ziem, wchodzcych w obrb pastwa litewskiego,

i rónorodnoci stosunków rzecz jasna, i musiay

si uwydatni rozbienoci w gospodarce rolnej; nie

mona mówi o jednym typie, któryby ogólne mia
znaczenie. Rónorodno zaznaczaa si ju w nazwach

jedenostki gospodarczej. Najogólniejsz na okrelenie ta-

kiej posiadoci bya nazwa ziemi, nazwa ogólna, któr

moga take oznacza i wiksze obszary: dzielnice, nawet

cae W. Ksistwo. cilejsze znaczenie miay nazwy: lad

(slied), reb, sieliszcze, dworzyszcze i suba, która

czciej si spotyka. Nazwy te uywane byy w ró-

nych czciach kraju, cho nieraz znowu spotyka si

je i obok siebie. Tak nazwa rebi wystpuje na ob-

szarze Podlasia w szerszem tego sowa znaczeniu, do-

kd bezwtpienia przysza z Polski, gdzie reb ozna-

cza jedenostk gospodarcz w najogólniejszym zna-

czeniu. W ziemi smoleskiej znowu i w ziemiach po-

bliskich, które czci zostay oderwane od dzielnicy

smoleskiej i przyczone do Wielkiego Ksistwa, je-

denostk gospodarcz okrelano nazw sieliszcza lub

sielca. W poudniowych czciach pastwa, na Woy-
niu, w Kijowszczynie, rozpowszechniona bya nazwa

dworzyszcza, za Litwa waciwa uywaa najpowszech-
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niej nazwy suby, która coraz te bardziej si utwier-

dzaa.

Nie przeprowadzono dotd bada, któreby pozwo-

liy oceni wielko takiej jedenostki. To pewna, i
nie byy to jedenostki cile dokadnie odmierzone,

a nawet w pewnej czci kraju jedenostki takie nie

byy sobie równe. W zasadzie mona zapewne po-

wiedzie, i by to obszar, który móg wystarczy na

wyywienie jednej rodziny. To tylko wyranie stwier-

dzaj róda, i suba bya znacznie wiksza, ni dwo-

rzyszcze. Jedenostki, noszce inne nazwy, raczej byy
zblione wielkoci do dworzyszcza.

Jedenostka gospodarcza obejmowaa obok sadyby

ziemie orn, pastwisko i t. d., jak równie prawa

zczone z ziemi, a wic prawo „wchodu" do lasu

pana dla polowania, utrzymywania tam barci, wyrbu
drzewa i t. d., prawo ryboóstwa etc. Prawa wocian
na gruntach, bezporednio nalenych panu, sigay bar-

dzo daleko, czyy silnie grunty paskie z wocia-
skimi. Jak dugo w pastwie litewskiem prowadzony

by ten system gospodarki, który cay nacisk kad na

wiadczenia i usugi ludnoci wociaskiej, wocianie
korzystali z tych rozmaitych praw w szerokiej mierze.

Dopiero gdy w wieku XVI coraz silniej zaczo si
zaznacza przejcie do gospodarski wycznie prawie

rolnej i folwarcznej, konieczn okazao si rzecz od-

graniczenie silniejsze gruntów paskich, usunicie roz-

maitych suebnoci, które przy nowym systemie go-

spodarstwa byy du zawad dla jego prowadzenia.

Usuwa wic te zaczto wtedy te „wchody" i inne

prawa, zwaszcza przy przeprowadzaniu — o czem ni-

ej bdzie mowa — t. zw. woocznej pomiery.

Ten obszar ziemi, który tworzy jedenostk grun
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tow wociask, nie przedstawia si jako zamknita

cao. Przeciwnie, skada on si z szeregu kawaków
rozprószonych, od siebie oddzielonych, z rónych pól

i niw, rónej wielkoci. Przy wzrocie zaludnienia do-

prowadzio to do tego, i pola, nalece do rónych
gospodarstw, byy pomieszane z sob, nawet pola

rónych wsi i rónych wacicieli, tworzc coraz to

zawilsz szachownic. Tego rodzaju stosunki wogóle

wystpuj w pierwotnych stosunkach gospodarczych,

nieuporzdkowanych wiadom celu prac gospoda-

rzy; wystarczy porówna je np. z tym stanem ukadu
gruntowego, który w Polsce trwa do kolonizacyi na

prawie niemieckiem a przedstawia zupenie podobny

obraz.

Takie jedenostki gruntowe bd to tworzyy dla

siebie osobne caoci, leay z dala jedna od dru-

giej, wic byy osadami jednodworczemi, bd te wik-

sza ich ilo, razem skupiona, tworzya wie. Sy-

stem osad jednodworczych silnie utrzymywa si i dugo
zwaszcza w poudniowych prowincyach pastwa, gów-
nie na Ukrainie (chutory), gdy w obrbie Litwy wa-
ciwej przewaao osadnictwo wsiami. Reguy tu jednak

nie byo, osady jednodworcze i wsie niejednokrotnie

wystpuj obok siebie, z biegiem czasu nieraz pierwsze

nastpnie we wsi si przeksztacay.

Jedenostki te gospodarcze, jakkolwiek si nazy-

way, wykazyway dno do utrwalenia swoich gra-

nic, wic i swojego odrbnego bytu jako jedenostek.

Przyczyn tego byo, i te jedenostki stay si pod-

staw wymiaru ciarów, jakie z nich szy czy na rzecz

panów, których wasno stanowiy, czy te na rzecz

pastwa, gdy chodzio o podatki lub powinno woj-

skow. W drodze zwyczaju ustaliy si ciary, do
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jakich obowizany by obszar, zwany dworzyszczem,

sub i t. d., bez wzgldu na to, jak si przedstawiay

stosunki faktyczne w takiej jedenostce. Prowadzio to

do bardzo wielkiej rónorodnoci w obcieniu po-

szczególnych jedenostek, do bardzo wic niesprawied-

liwego rozkadu ciarów, co juw XVI wieku tak jaskra-

wo si przejawiao, i reforma staa si niezbdn. Re-

form przyniosa dopiero t. zw. pomiera wooczna
;
jed-

nem z jej gównych zada byo wanie wprowadzenie

przynajmniej w majtnociach wielkoksicych, gdzie

wytworzone z biegiem czasu normy najsilniej si
bez zmian utrzymyway, wyrównania ciarów. Spoty-

kao si bowiem zarówno jedenostki bardzo sabo zalud-

nione, jak znowu przeludnione, zalenie od warun-

ków rozwoju, od rozrodzenia si ludnoci, od klsk

elementarnych i t. d. Nierównomierne za nadziay,

przypadajce na ilo gów w jedenostce gospodarczej,

odbija si musiay na mniejszem lub wikszem ob-

cieniu.

Siabry. Taka jedenostka gospodarcza nie musiaa
prowadzi wspólnej gospodarki. Ulegaa ona podziaom,

o ile zachodzia tego potrzeba i o ile rozrodzona ro-

dzina nie utrzymywaa wspólnoci w tej gospodarce,

co nieraz si zdarzao, gdy krewni, dalsi nawet, po-
czeni przez jakiego wspólnego przodka, ju nie yj-
cego, razem prowadzili gospodarstwo. Zwali si oni

siabrami. W stosunek siabrostwa wchodzili jednak

w braku krewnych take i niekrewni, obcy. Prawne

stanowisko ich byo takiesame, mieli oni wtedy takie

prawo do czci gospodarstwa, jak inni. Zwyczajnie roz-

padaa si taka jedenostka na mniejsze czci, skadaa
z pewnej iloci dymów odrbnych, tj. osobnych domostw,
do których naleay czci wydzielone gruntów. Podzia
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jedenostki, suby czy dworzyszcza, mia znaczenie

jakby na wewntrz tylko; na zewntrz taka jedenostka

przedstawiaa si jako cao; w tym rozmiarze obo-

wizan bya ona do ponoszenia danin czy odbywania

posug na rzecz pana, wedug niej nastpowa wy-

miar suby wojskowej czy podatków. W obrbie je-

denostki rozkad ciaru, czy na rzecz pana, czy pa-
stwowego, o ile na ni wprost spada, by jej rzecz

wewntrzn. W jaki sposób si to dokonywao, nie

wiemy; odpowiedzialn bya zawsze w zasadzie caa
jedenostka.

Ogrody. Tych, którzy siedzieli na jedenostkach

gospodarczych, wzgl. ich czciach, mona okreli
jako gospodarzy. Ich i ich rodziny musia taki na-

dzia wyywi, wystarczy te na to, by pokry te ci-

ary, jakie mieli ponosi. Obok nich pojawiaj si, przy-

najmniej w XVI wieku, t. zw. ogrodnicy czyli zagrod-

nicy. Zagroda czy ogród nie wystarczay na to, by

zapewni jedenostce, na niej gospodarzcej, samo-

istny byt. Byy to dymy, do których naleay nie-

wielkie obszary ziemi, niekoniecznie majce charakter

ogrodów. Moe by, i silniejszy rozwój tej formy go-

spodarki przypada dopiero na epok przeksztacenia

si gospodarstwa na Litwie, czcego si zwaszcza

z akcy t. zw. woocznej pomiery. Wtedy, gdy ju do-

kadnie poodgraniczano role wociaskie od paskich,

zagrodnicy osadzani byli bd na kawakach paskich

gruntów, bd te i na wociaskich, mianowicie tych,

które jako zacianki (za cian, tj. za miar trójpo-

lówki lece) nadaway si jedynie £o wykraiwania

w nich takich mniejszych kawaków na gospodarstwa,

nie majce charakteru samoistnych. Jako zagrodników

osadzano czsto parobków, tj. czelad dworsk, po-
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przednio utrzymywan na dworze, w ten sposób wy-

posaon, a obowizan do pracy na folwarkach; we
wsi za zagrodnikami byli zwaszcza rzemielnicy wiej-

scy, którzy nie na uprawie niewielkiego pola opie-

rali swoj egzystency, lecz na wykonywanym rze-

miole.

D o 1 n i c y. W cznoci z ustaleniem si jedno-

stek gospodarczych jako sub, dworzyszcz i t. d. pozo-

stawao wytworzenie si specyalnej warstwy ludnoci

wociaskiej, któr okrelay róda jako dolników,

poowinników i t. d. Niejednokrotnie gospodarz, wa-
dncy jednostk gospodarcz, nie móg podoa zada-

niu, czy to, e rodzina jego bya nieliczna, za saba,

by t jednostk uprawi i z niej odda nalene ciary,

czy te chodzio o rozszerzenie tej jednostki, na co

siy jej nie wystarczay. Dopuszczano wtedy do pracy

i do udziau w zyskach z tej pracy ludzi obcych, nie-

zwizanych krwi, którzy mieli wic tylko udzia w gospo-

darstwie, czyli dol, std nazwa ich jako dolników.

Stosunek dolników do gospodarzy jednostki rónie si
uksztatowywa ; albo brali oni udzia w uprawie cznie
z rodzin, która na jednostce gospodarzya, albo te
wydzielano im cz gruntów, a oni z nich musieli cz
plonów, poow lub trzy czwarte, odda temu,

który sta na czele gospodarstwa. Tych, co oddawali

poow, zwano poowinnikami. Ale mieli oni tylko

udzia, dol, nie mogli roci sobie adnych praw do
tej jednostki. Stosunki te byy rozpowszechnione na

caym obszarze pastwa litewskiego, moe w stopniu

najwyszym w poudniowych dzielnicach, ruskich.

Ciary ludnoci wociaskiej. Ro-
dzaje zaj. Ciary, jakie ponosili gospodarzcy
na jednostkach gospodarczych ludzie, rónie byy
Historya ustroju Polski II. 6
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okrelane. Decydowa o tem przedewszystkiem zwyczaj.

Rónice midzy poszczególnymi jednostkami byy bar-

dzo znaczne; w XVI wieku doprowadzio to do bar-

dzo nierównomiernego obcienia ludnoci, przecie-

nia jej w jednych okolicach, gdy znowu w innych,

nawet pobliskich, gospodarstwach warunki bytu byy
znacznie lepsze.

O ile chodzio o ludno, która si zajmowaa
przedewszystkiem upraw roli, ciary jej byy okre-

lane w róny sposób. Ludno ta bya obowizan
do tiaga, t. j. do robocizny na dworze paskim.

Obok tego jednak dawaa ona i robocizn w razie

nagej potrzeby, czyli t. zw. gwaty, oraz toki, tj. ro-

bocizn wzmoon w czasie najwikszych robót pol-

nych. Na rzecz pana ludno skadaa róne daniny,

pod nazw najczciej dziaka, w zbou i sianie, ale

take w drzewie, bydle, kurach i jajach. Ludno t
okrelano jako cig (tiag).

Uprawa roli jednak nie przedstawiaa na Litwie

przewanego zajcia ludnoci. Jakkolwiek bya ona

rozwinita ju silnie i znaczn pocigaa ilo rk, to

obok niej wielkie znaczenie miay i inne dziay gospo-

darstwa, a wic uywanie lasu, paszenie stad byda,

owienie ryb, polowanie i t. d. Obok ludnoci rolniczej

spotyka si w Wielkiem Ksistwie znaczn ilo ludnoci,

która si oddawaa specyalnemu zajciu nie rolniczemu,

cho moga mie obok tego i rol. Mamy te zwasz-

cza w dobrach hospodarskich do czynienia z bardzo

daleko idc specyalizacy gospodarcz, tak e nie

tylko poszczególni wocianie, ale nawet cae wsie miay
oznaczony specyalny kierunek swej dziaalnoci. Ci

ludzie zamiast robocizny i danin dawali na rzecz swo-

ich panów bd to cz plonów tej swojej dziaalno-
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ci gospodarczej, bd te penili odpowiednie usugi na

rzecz panów. Nosili oni odrbne nazwy od rodzaju ich

zaj. A wic poród tych, którzy oddawali si hodo-

wli byda, bd to pilnujc byda pana, bd te zaj-

mujc si wypasem byda i oddajc daniny w bydle,

mamy koniuchów, kobylników, lejtów, rojtników, sta-

dników, pastuchów, winiarów i t. d., z rodzaju o-
wieckich zaj: owców, strzelców, myliwców, psarów,

sokolników, bobrowników, osoczników, ptaszników

i t. d. Lasem parali si bartnicy, podanicy — ale

take Smolarze, dziegciarze, klepacze, budnicy etc, ry-

boóstwem ryboowy i niewodnicy, rud — rudnicy

i t. d.

Rozwój pospodarczy, daleko posunity, ale cigle

na gruncie gospodarki naturalnej, sprawi, i podobnie

wytworzya si daleko idca specyalizacya w rzemio-

le wiejskim. Rzemielnicy ci przedewszystkiem bd
skadali na rzecz panów cz swoich wyrobów,

bd te penili na dworze pana rzemielnicze

suby. I znowu zwaszcza w dobrach hospodarskich

cae istniay osady, majce charakter rzemielniczych

;

spotyka si tu kucharzy, piekarzy, piwowarów, mio-

dosytców — kowali, kotlarzy, kunieców — cieli, be-

dnarzy — tkaczy, szewców, krawców, murarzy — roha-

tników, uczników, mieczowników, patnerzy, puszka-

rzy i t. d. Kilkadziesit monaby wyliczy rodzajów

tych zaj rzemielniczych.

Nie znaczy to jednak, by ci, specyalnie ku pewnej

gazi gospodarczej dziaalnoci zwróceni ludzie lub

te rzemielnicy, wycznie tylko w czci plonów swej

pracy lub w specyalnej subie oddawali ciary na

rzecz pana. To przewaao, ale obok tych ich obo-

wizków nieraz oni jeszcze skadali pewne daniny

6*
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zwyke, czy te byli obowizani do tok albo gwatów.

adnej ogólnej reguy nie byo, o rónicach decydo-

wa starodawny zwyczaj.

Dannicy. Osadnicy. Co do rodzaju cia-
rów w rónych czciach pastwa równie znaczne

spotyka si rónice, zalenie od warunków miejsco-

wych. Niejednokrotnie obowizani byli ludzie, osiadli

na gruntach, przedewszystkiem, cho zwykle nie wy-

cznie, do pacenia daniny. Zwano takich ludzi dan-

nikami. Gównie spotyka si ich nad rednim Dnie-

prem, Berezyn i So, w Kijowszczyznie. Ten objaw

wystpowa zwaszcza tam, gdzie nie byo dworów.

W takich warunkach pojawia si take czynsz, na któ-

rym gówny wtedy spoczywa nacisk. Ludzi, którzy na

czynszu siedzieli, okrelano jako ludzi paccych da gro-

szow, osadnych, obroczników, albo te kuniczników

(nazwa od kunicy= czynszu). Czynszowników najwicej

na mudzi — oraz na Podlasiu, gdzie dziaa wpyw
Polski.

Sudzy. Wród tych ludzi wyróniaa si do
silnie jedna warstwa, noszca nazw sug. Rónie ich

okrelano, jako sugi putne, polne, poselskie, dospie-

szne, szczytne, konne (w Smoleszczynie), jako or-

dyców (w Kijowszczyznie); nosili oni take nazwania

bojarów putnych lub pancernych. Ludzie ci pospolicie

wolni byli od wszelkiej robocizny, zwykle od danin

take, a gównym ich obowizkiem byo penienie su-

by listownej czyli putnej, tj. jedenie z listami, odwo-

enie pienidzy, penienie stróy, jazda do ordy (u or-

dyców), a zwaszcza suba wojskowa bez adnych

ogranicze, czy ze szczytem, konno, czy nawet w pan-

cerzu. Nieraz jednak obok tych obowizków ciyy
na nich i inne, zwaszcza czynsz (std zwani bojarami



PANNICY, OSADNICY. — SUDZY. 85

dannikami, osadnymi, patnymi, czynszownymi, po-

siednymi.)

Nacisk gówny lea w subie wojskowej tych lu-

dzi; wobec dostojnego znaczenia, jakie miaa suba
wojskowa, stanowica przywilej warstwy wyszej, prze-

twarzajcej si w szlacht, ludzie ci, wolni czy niewol-

ni nawet, podnosili si spoecznie ; std zwano ich, e
odbywali sub wojskow, i bojarami, z dodatkiem:

putni lub pancerni, cho bojarami we waciwem
tego sowa znaczeniu nie byli. Nieraz si zdarzao, i
tacy bojarowie — podobnie jak ministeryaowie w Niem-

czech, do których s podobni — ostatecznie przecho-

dzili do warstwy szlacheckiej. Pogorszono ich stano-

wisko ju w r. 1529 — jak o tern bya mowa wyej —
jeszcze bardziej przy reformie woocznej.

7. Pomiera wooczna.

Literatura:
r
u*,OBHapi.-3anojiBCKiH, rocyaapcTBeHHoe

xo3hhctbo, rozdz. 3.; Tene, OiepKH, cz 2.; HoBHn;Kiii,

O^iepKB; JIiodaBCKiii, OiepK, rozdz. 38— 40.

Charakterystyka reformy. Ustrój wsi

litewskiej uleg za czasów Zygmunta Augusta grunto-

wnemu przeksztaceniu w swoich podstawach gospo-

darczych, a czciowo i prawnych. Pocztek reformy

przypada na ostatnie lata pierwszej poowy XVI wieku,

kiedy spotykamy si z pierwszymi objawami t. zw.

woocznej pomiery. Akcya coraz silniejsza, mielsza,

znalaza swój wyraz w „ustawie na wooki hospodara

korola" czyli w zwanej tak zwykle ustawie woo-
cznej z r. 1557, nastpnie uzupenionej. Pomiera wo-

oczna w przewanej mierze przeprowadzon zostaa
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w cigu szóstego i siódmego dziesitka lat XVI wieku.

A jakkolwiek reforma nie obja caej Litwy i odno-

sia si tylko do dóbr hospodarskich, to jednak tak

silnie oddziaaa i na te obszary, które pozostaway

poza terenem jej bezporednio podporzdkowanym,
i odtd nowy trzeba liczy okres w yciu wsi litewskiej.

Ta reforma zaznacza si nie tylko z tego wzgldu, i
tak gboko signa w ycie gospodarcze, a w czci
i prawne, kraju, lecz równie i sposobem przepro-

wadzenia. Z inicyatyw reformy stosunków wiejskich

wystpia wadza pastwowa i przeprowadzia plan

olbrzymi, niezwykej doniosoci, z niezwyk te ener-

gi i konsekwency. Gdyby szuka w pastwach euro-

pejskich innych przykadów tego rodzaju akcyi, która-

by na tak szerok skal przeksztacaa gospodark
roln, trzebaby sign a do Karola Wielkiego i jego

dziaalnoci, gruntujcej si na capitulare de villis, i tak

co do znaczenia duo niej stojcej, bo tylko porzd-

kujcej t gospodark, nie posuwajcej jej naprzód,

albo do wielkich reform stosunków wociaskich w XIX
stuleciu.

Reforma, przeprowadzona przez ustaw wooczn,
wraz z pomier wooczn, dokonaa dla Litwy tego, co

dla Polski zrobiy: kolonizacya wsi na prawie niemie-

ckim w XIII i XIV wieku i wytworzenie folwarku w XV
i XVI stuleciu ; z tych samych te, co tamta, wysza

ona warunków i celów gospodarczego rozwoju. Go-

spodarka dotychczasowa przeya si; ju nie wystar-

czaa gospodarka naturalna, oparta na gospodarstwach

izolowanych, zaspokajajcych wszystkie swoje potrzeby

w obrbie jednostki gospodarczej przez prac gospo-

darza i poddanych mu czynników, z ma tylko przy-

mieszk wymiany. Rozwój eksportu zboa, który przez
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Polsk, drog Wisy i Bugu, siga zacz w pierwszej

poowie wieku XVI Litwy, Podlasia i Woynia, wska-

zywa tory dalszego rozwoju kraju przez podniesienie

wytwórczoci rolnej w kierunku uprawy zboa, przez

zwrócenie ku tej wytwórczoci pracy ludnoci, pracy,

która dotd rozpraszaa si na rónorodn wytwórczo
dla zaspokojenia wszystkich potrzeb gospodarstwa. By

jednak podnie kultur roln, zdoby udzia znaczny

w eksporcie zboa na targi zachodniej Europy, trzeba

byo rozbi dotychczasowy ukad stosunków gospo-

darczych, przeksztaci technik rolniczej eksploatacyi

ziemi. Polska do uzyskania warunków rozwoju, tak

dla niej korzystnych, bya lepiej przygotowan; ona

przesza ju przez kolonizacy wsi na prawie niemiec-

kiem, która jej daa lepsz technik gospodarki rolniczej,

now jednostk dla gospodarstwa wociaskiego, an
czyli wók, daa nowy ukad gruntów: trójpolówk;

przyszo jej ju tylko wytworzy folwark i zastosowa
wie do potrzeby folwarku. Litwa przygotowan nie

bya zupenie ; musiaa oba stadya rozwoju wsi przej
w XVI w. równoczenie. To zadanie wzi na siebie

wadca Litwy i wykona je w sposób znakomity. Re-

forma ta w przecigu kilku dziesitków lat daa Litwie

takie uksztatowanie si stosunków gospodarczych

wocian, jakiego rezultaty Polska zdobya przez ko-

lonizacy wsi na prawie niemieckiem w cigu przeszo

dwuwiekowej pracy. Na gruncie tej reformy woocznej
móg ju powsta i folwark.

Pocztki reform wociaskich. Potrze-

bie przeksztacenia ustroju agrarnego Litwy ju przed

reform wooczn starano si przynajmniej czciowo
zaradzi. W pierwszych dziesitkach XVI w. ksi zaj
si porzdkowaniem stosunków we wsiach hospodar-
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skich w ustawach z lat 1514, 1529 i trzeciej bez daty (wy-

danej midzy r. 1544 a 1548) dla województwa wile-

skiego i trockiego, oraz osobnych z lat 1527 i 1529

dla mudzi. Ustawy te porzdkoway i ujednostajniay

stosunki ludnoci; uatwiay one przechodzenie wocian
na czynsze (osad). Dalej szy usiowania, które miay
na celu ju nie tylko uporzdkowanie tego stanu rzeczy,

jaki si wytworzy poprzednio, ale i wprowadzenie

nowych gospodarczych i prawnych instytucyi we wsi

litewskiej. Za przykadem Polski zaczto i na Litwie

zakada wsie na prawie niemieckiem, z czem czyo
si i wprowadzenie nowej jednostki gospodarczej, anu
czyli wóki, i nowego ukadu gruntów tj. trójpolówki,

i samorzdu wsi z sotysem, który przewodzi wiejskie-

mu sdowi, awie, na czele. Zgoa cile naladowano

tu wzór polski. Jednak kolonizacya na prawie niemie-

ckiem nie przybraa na Litwie szerszych rozmiarów,

nie wysza prawie poza Podlasie, które cae na pol-

skich ksztacio si wzorach. Wymiar nowy na wóki
ju zacz wprowadza i Zygmunt I w dobrach swoich

w obrbie Litwy cilejszej. Na wiksz skal reform

agrarn przeprowadzia królowa Bona w starostwach,

które do niej na Litwie naleay, wymierzajc grunty

i przeprowadzajc regulacy ciarów ludnoci wedug
wzorów polskich. Byy to jednak dopiero pocztki

akcyi, które objy jeszcze nieznaczne obszary. Na cay

obszar Litwy miaa roznie nowe formy dopiero re-

forma wooczna, ju za rzdów Zygmunta Augusta.

Przeprowadzenie reformy. Dla przeprowa-

dzenia pomiery woocznej a nastpnie wprowadzenia

w ycie ustawy woocznej potrzeba byo ludzi, i to

w znacznej iloci. Na czele zastpu tych, którzy prze-

prowadzali reform, postawiono „sprawc zamków
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i dworów hospodarskich wo wsiem wielikom kniae-

stwie litowskom" (by nim Polak, Piotr Chwalczewski,

podkomorzy kaliski, starosta knyszyski i zabielski).

On mia w rkach kierownictwo caej tej tak donio-

sej akcyi i kontrol nad poddanymi mu innymi wy-

konawcami reformy. Z tych najwaniejszymi byli re-

wizorowie, naznaczani tak, e kady z nich obejmo-

wa swoj dziaalnoci jedno starostwo. Przy kadym
rewizorze byo po kilku mierczych czyli pomierczych,

tak e kady z nich mia przeprowadza reform w pew-

nej iloci woosti. To byli waciwi urzdnicy, którzy

decydowali o przeprowadzeniu pomiery i zwizanych

z ni kwestyach, pod nadzorem rewizorów. Techniczna

strona samego wymiaru na nowo jednostek gospo-

darczych i wsi naleaa do mierników. Gdzie chodzio

o waniejsze sprawy, tam odnoszono si do sprawcy,

a nawet do króla. Niejasny jest stosunek tych orga-

nów do wadz naczelnych ; zwaszcza w cznoci mu-
siay dziaa te czynniki z podskarbim ziemskim,

gdy chodzio o dobra wielkoksice, a naczelny

zarzd tych dóbr w zasadzie nalea do podskarbiego.

Oczywicie w przeprowadzeniu reformy organy, spe-

cyalnie powoane do jej urzeczywistnienia, dziaay
w cigem porozumieniu z odpowiednim starost, który

bd osobicie wystpowa, bd przez zastpc. Za-

sadnicze rozstrzyganie kwestyi, tyczcych si odmiany

gruntów, wydzielania ich na pewien cel i t. d., nale-

ao do rewizora, ew. przy udziale starosty; on te
stwierdza te czynnoci na pimie. W waniejszych

kwestyach decydowa sprawca, który i ogólny wyty-

cza plan postpowania.

Jednostka gospodarcza i ukad grun-
tów. Nazwa pomiery woocznej wie si z zasadni-
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cza czynnoci, od której rozpoczynano reform —
wymiaru gruntów; wymiar ten jednak nie wyczerpuje

pojcia reformy. Z pomier zostaa rozpowszechniona

nowa jednostka gospodarcza: wóka. Wóka— to polski

an. Gdy jednak w Polsce podwójnej wielkoci spo-

tyka si any, wiksze i mniejsze, na Litwie uyto wy-

cznie anu mniejszego, który by jednostk gospo-

darcz, uywan w Polsce w ziemiach, przylegych

Litwie, specyalnie na Mazowszu, gdzie te zwykle no-

si i nazw wóki, nie anu, jak w innych dzielnicach.

Wóka w Polsce by to obszar gruntu ornego, obej-

mujcy 30 morgów. Tak te w zasadzie i na Litwie wy-

nosia wóka 30 morgów (np. na mudzi). Ale od tego

cisego wymiaru zachodziy odstpstwa, wymierzano

wók na 33 (Podlasie, starostwo brzeskie i t. d.), a nawet

36 morgów. Pozostawao to zwykle w cznoci z dobro-

ci ziemi, któr dzielono na trzy gatunki : dobr, redni

i pod. Gdzie bya ziemia gorsza, wymierzano wiksze

wóki ; ale i w inny te sposób starano si zastpi ja-

ko gleby zwikszeniem jedenostki gospodarczej.

Ta nowa jedenostka, wóka, zastpowaa dotychcza-

sow sub, której wielko nie bya dokadniej okre-

lon. Ale na wprowadzeniu wóki nie ograniczya si

techniczno -rolna innowacya reformy. Wóka wcho-

dzia tutaj w ycie razem z przeksztaceniem rozkadu

pól. Miejsce dzikiej gospodarki odogowej, po-
czonej z szachownic parcel, zaj inny system go-

spodarki: trójpolówka, która i do Polski wesza ra-

zem z wymiarem ziemi na any. A wic grunt orny

dzieli si na trzy pola, z których dwa uyte byy co

roku pod upraw zboa jarego i ozimego, a trzeci

ugorowa, a kade pole zmieniao swoje przeznacze-

nie co roku, tak, e co trzeci rok leao ugorem. Cay
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wic grunt orny, naleny do wsi, dzielono na trzy pola,

tak i kady osadnik dostawa w kadem z tych pól

udzia, a wic 10—12 morgów. Przez trójpolówk usu-

nito szachownic.

Trójpolówka i wymiar na wóki miay charakter

komasacyi gruntów. Komasacy nie sposób byo prze-

prowadzi w obrbie dotychczasowych granic osad, czy

te z utrzymaniem dotychczasowego rozkadu zabudowa
wiejskich. Pod tym wzgldem mieli przeprowadzajcy

reform bardzo rozlege penomocnictwa, które im umo-
liwiay w peni wykonanie szerokiego planu. A wic
w miejsce osad niewielkich tworzyli wiksze, czc
wedug swego uznania razem mniejsze osady w jedn
now wie. Osadników mogli swobodnie przenosi

z miejsca na miejsce
;
przenosili te i ich budynki, do-

td bezadnie porozrzucane, skupiali je obok siebie

wzdu ulicy, najchtniej tak, eby domy stay tylko

z jednej strony ulicy. I ten typ wsi, której zabudowania

stoj rzdem wzdu ulicy, z Polski by wzity, gdzie go

obecnie w nauce ulicówk si nazywa. Pola najchtniej

wytyczano w trzech pasach, równolegych do drogi, za
kad wók wytyczano równie jako pas, przecinajcy

pod ktem prostym ulic wiejsk. Nie zawsze jednak

byo to rzecz moliw ze wzgldów na uksztatowanie

gruntów; wtedy odstpowano od tego najprostszego

systemu i wytyczano kade pole z osobna. Chat bu-

dowa wacianin w jednem z trzech pól, które stano-

wiy jego wók — wbrew polskiemu zwyczajowi, gdzie

chata z otaczajcym j ogrodem staa poza wymia-

rami pól trójpolówki. Poza gruntami, które, okrelone

cile formami geometrycznemi, wchodziy do ukadu
trójpolowego, pozostaway jeszcze inne grunty, znaj-

dujce si w granicach wsi, okrelane jako liszki,
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zliszki, kliny, zacianki i t. d. Z tych gruntów cz do-

stawaa si wsi na wspólny uytek jej mieszkaców,
a to jako pastwisko, ka i las. O ile znajdoway si
grunty orne, dzielone wtedy na mniejsze rónej wiel-

koci parcele, to albo dodawano je poszczególnym
wocianom dla wyrównania rónic ziemi w ich wó-
kach, albo te byy obejmowane przez tyche wo-
cian tak, e z nich jeszcze jakie dodatkowe ponosili

na rzecz hospodara wiadczenia. Z tych gruntów, o ile

by we wsi koció, sza cz na jego uposaenie.

Nieraz jednak nie mona byo przeprowadzi uregu-

lowania wsi i rozdziau gruntów bez zuytkowania ziemi,

która bya prywatn wasnoci. Rzecz to czsta wobec
niesychanego pomieszania gruntów rónych wacicieli,

które si czsto na Litwie spotykao. Nie wystarczao

uregulowanie granic dóbr hospodarskich, które nieraz

byy naruszane przez okolicznych wacicieli, staraj-

cych si zagarn, co si dao, z dóbr hospodarskich

dla powikszenia swoich posiadoci. Gdy chodzio
o dobra prywatne, które trzeba byo uy przy refor-

mie, to jeli waciciel wykaza swoje prawo — to wy-

kazywanie, jak bya mowa wyej, miao due znaczenie

dla ustalenia przynalenoci stanowej, — musia on
wprawdzie odstpi potrzebny grunt, dostawa za to

jednak wynagrodzenie w ziemi gdzieindziej. Nazywano to

odmian. Mono odmiany uatwiaa oczywicie zna-

komicie dziaalno prowadzcych pomier, bo usu-

waa krpujce szranki granic posiadoci hospodarskich.

Ujednostajnienie zaj i wyrównanie
ciarów ludnoci wocian s,k i ej. Pomiera

wooczna przyniosa z sob nie tylko nowy wymiar

poszczególnych jednostek gospodarczych ludnoci wo-
ciaskiej ; równoczenie doprowadzia ona take do wy-
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równania w uposaeniu tej ludnoci. Gdy dotychczas bo-

wiem na jedn sub przypadaa znaczna ilo gów, na

drug za znowu bardzo niewielka, tak,e nawet nie moga
podoa nieraz obowizkom, przy pomierz woocznej

przyjto jako zasad, i wók maj uprawia ojciec

z synem dorosym lub dwaj bracia. Rewizorzy swobodnie

wic przesiedlali ludno, trzymajc si tej wytycznej za-

sady, by równomiernie zaopatrze gospodarstwa wo-
ciaskie w rce do pracy. Wyjtkowo uposaano niektóre

warstwy ludnoci wociaskiej lepiej, nadajc po dwie

wóki jednej osobie. Do tych uprzywilejowanych naleeli:

putni bojarzy, koniuchy, strzelcy, osocznicy i mynarze.

Pomiera tworzya szerok, jednolit mas wo-
ciask, mniejwicej w równych pracujc warunkach.

Nie w tern tylko si to wyraao, i ci wocianie sie-

dzieli na mniejwicej równych jednostkach gospodar-

czych, ale take i w ich zajciu. Gdy poprzednio te za-

jcia byy bardzo rónorodne, rónorodny wic by
i wymiar ich obowizków wobec dworu, reforma wo-

oczna wprowadzia ujednostajnienie w tych obowiz-

kach w bardzo wysokiej mierze. Ograniczono bardzo

znacznie ilo tej ludnoci wiejskiej, która bya obo-

wizana odtd do posug na dworze lub te do wiad-

cze rzemielniczych. Reszt ludnoci rzemielniczej,

a wic cieli, lusarzy, kowali, koodziei, rzemienników,

ryboowów, psarów, sokolników i t. d., skierowano ra

zem z ca reszt ludnoci wiejskiej do pracy wycznej
na roli. Jak kolonizacya wsi na prawie niemieckiem

w Polsce wie zwrócia wycznie w kierunku kultury rol-

nej, tak tu. na Litwie, uczynia to ta reforma; wprawdzie

odnosia si tylko do dóbr hospodarskich, ale te wanie
w nich gównie wytworzyy si te tak liczne i tak charakte-

rystyczne dla poprzedniego okresu osady rzemielnicze.
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Dla ludnoci rolniczej, siedzcej na równych mniej-

wicej nadziaach, mona byo stworzy te mniejwi-

cej równe normy obowizków, do jakich miaa by
odtd na rzecz dworu pocigana. I zrobiono to,

uwzgldniajc jedynie co do wymiaru powinnoci ja-

ko ziemi, jaka wocianom przypada w udziale.

Nowy wymiar ciarów ludnoci wiejskiej dóbr

hospodara, ujty w ustawie woocznej, na dwie po-

winnoci gówny kad nacisk: na czynsz i robocizn.

Unormowano te kwestye w ten sposób : od wóki do-

brego gruntu paci mia wocianin czynszu groszy

21, od wóki redniego gruntu 12 groszy, a nadto od

jednego lub drugiego 2 beczki owsa albo od beczki 10

groszy (5 za owies, 5 za odwóz) i wóz siana albo 5

groszy (3 za siano a 2 za odwóz) ; wóka gruntu po-

dego pacia czynszu 8 groszy, bardzo podego, piasz-

czystego lub botnistego, 6 groszy, wóka podej

ziemi dawaa 1 beczk owsa i wóz siana, bardzo pod-

ej ziemi wóka bya od tego wolna. Nadto kada
wóka jakiegokolwiek gruntu dawaa g lub 172 gro-

sza, 2 kury lub 16 denarów i 20 jaj lub 4 denary,

2 groszy za niewód, a na stacy 2V2 gr. lub w na-

turze z kadych 30 wók jedn jaowic i dwa barany,

a z kadej wóki po kurze i po 10 jaj.

Jakkolwiek pewne wic wiadczenia in natura za-

stay jeszcze zachowane, to jednak odrazu okrelono

mono zastpienia ich opat pewnej kwoty pieni-

nej, tak e cay ciar danin zosta sprowadzony do

pewnej kwoty pieninej. Cae obcienie w pieni-

dzach wynosio przy wóce dobrej ziemi 54, z red-

niego 45, z podego 31 i z bardzo podego 14 groszy.

Przemiana wic obowizków wocianina z danin na

czynsz dokonaa si w tak wysokiej mierze, i
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nie mogy si z tern mierzy nawet rezultaty koloni-

zacyi wsi w Polsce. A w ten sposób zosta te okre-

lony dokadnie ciar, jaki mia na rzecz pana po-

nosi wocianin. Caa nadwyka z gospodarstwa po-

zostawaa do jego wycznej dyspozycyi. Nie potrzeba

chyba zaznacza, jak silnie to musiao wpyn na

wzmocnienie jego gospodarczego stanowiska.

Robocizn okrelono na dwa dni z wóki na tydzie

;

nadto z wóki dawano rocznie 12 tok i w razie po-

trzeby gwaty, oraz koszono siano dworskie. Robocizn

zamieniano na opat, o ile jej dwór nie potrzebowa,

a to tak, e za zwyk robocizn w roku pacono
z wóki 30 gr., za toki 12 gr., a za gwaty 10 gr.

Pomiery woocznej nie zastosowano nawet do wszyst-

kich dóbr hospodarskich ; ale w tych dzielnicach, do-

kd ona nie dosza, przecie przy lustracyach wpro-

wadzano nieraz jej zasady. Cho tyczya si ona dóbr

hospodarskich tylko, oddziaywaa jednak przez przy-

kad i na dobra szlacheckie. Uporzdkowano przez

ni znacznie stosunki, podniesiono wydatno roli,

okrelono jednolicie stanowisko wocianina. By to

wic bardzo silny krok naprzód w ustroju wsi. A fol-

wark, cho powstaje, nie ciy zbytnio ludnoci, gdy

przy pomierz w zasadzie liczono 7 wók wocia-
skich na jedn folwarczn.

Reforma wooczna jednego jednak nie dawaa Lit-

wie, co Polsce daa kolonizacya wsi na prawie nie-

mieckiem: organizacyi gminy wiejskiej z sotysem na

czele. Wzito z Polski rezultaty kolonizacyi — ale tylko

gospodarcze; soectwa, wogóle nieliczne, jakie po-

przednio na Litwie powstay, znikny, ulegajc sku-

powi w tej jeszcze epoce.
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8. Miasta.

Literatura: Ahtohobhtb, HaarBAOBame; Baa^HMip-

CKin-Ey^aHOB-B, B/BMeijKoe npaBo; ^J,OBHapi>-3ano^cKin, Tocy-

^apcTBeHHoe xo3hhctbo ; Halban, Zur Geschichte; TapaHOBCKii,

OÓ30p-; rpyraeBCKiS, Icropia t. v. rozdz. 4; Jlanno, K hcto-

pin coc.iOBHaro CTpoa ; ^lioCaBCKin, Oiepiti., rozdz- 19 i 25.

Miasta nie osadzone na prawie nie-

mieckiem. Typ redniowiecznego zachodnio- euro-

pejskiego miasta jako gminy, silnie odcitej od otacza-

jcego j terytoryum, majcej ludno, której stanowisko

prawne jako osobnego stanu gwarantoway wasne,

odrbne przywileje, dla miast wydawane, posiadajcej

nie tylko wasny samorzd, ale i w obrbie swego te-

rytoryum autonomi, obcym by nie tylko Litwie, która

miast nie wytworzya, ale take i Rusi, cho tam spo-

tyka si wcale znaczne korglomeraty ludnoci, jako mia-

sta okrelane. Na tych obszarach ruskich, które weszy
w skad pastwa litewskiego, niewiele byo wprawdzie

tego rodzaju miast, bo w poudniowej czci po ruinie

tatarskiej, o ile byy, upady (Kijów), lecz przecie byy
(np. Witebsk, Poock). Nie wyodrbniay si one jednak

co do zarzdu i co do stanowiska ludnoci od reszty

terytoryum.

Nie wiele wogóle wie si o urzdzeniu tych miast.

Ludno, w nich siedzca, zajmujca si handlem lub

rzemiosem, bya ludnoci woln przewanie, lecz

z reszt ludnoci w cisej pozostawaa cznoci.
W Witebsku i Poocku od przewanej czci ludnoci

miejskiej wyodrbniali si mieszczanie konni, którzy

penili sub wojskow konno, a mieszkali bd
w miecie, bd i po wsiach, i t swoj sub konn
zbliali si do szlachty. By to najsilniejszy element
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wród ludnoci mieszczaskiej, w Witebsku nawet ostro

od reszty mieszczaskiego zaludnienia wyodrbniony
i majcy tam przodujce stanowisko. Ludno takich

miast nie miaa jednak nawet odrbnego sdownictwa,
lecz z reszt ludnoci kraju podlegaa sdom starostów.

Jedynie w Witebsku mona odszuka lady — i to ju
w XVI wieku — pewnego samorzdu miejskiego. Na
czele miasta sta wójt, wybierany z rzdu mieszczan

konnych, którego atrybucye jednak musiay by bardzo

skpe, ograniczay si moe do zarzdu dworem
gocinnym, gdzie rezydowa, wag i nadzorem nad

skrzyni miejsk, w której przechowywano piecz
miasta i przywileje. Sabe to wic tylko zawizki sa-

morzdu, a i one nie miay cechu jakich swoistych

instytucyi, rozwinitych z rodzinnych pierwiastków, lecz

byy jedynie odblaskiem urzdze miast niemieckich,

i to w drobnej czci, bo bez osobnego sdownictwa
i bez osobnej rady miejskiej jako organu samorzdu
i autonomii.

Jeli za chodzi o inne miasta, czy w ruskich pro-

wincyach, czy w litewskich, to nawet takich odrbnoci
brak. Byy to raczej ledwie zawizki miast. Przy zam-
kach czy dworach odbyway si targi; std osiadaa
tam ludno rolna i nierolna, ale pod takimi samymi
warunkami, jak siedziaa po wsiach.

Miasta na prawie niemieckiem. W kocu
XIV wieku pojawiaj si waciwe miasta w prawnem
ich znaczeniu. Miasta te powstay— taksamo, jak w Pol-

sce — nie przez powolny rozwój, ale przez recepcy
urzdze obcych, — a to miast niemieckich. Jako
gotowe twory tu je powoano do ycia, z wszystkiemi

instytucyami temi, jakie miay ju miasta tego typu

czy w ziemiach Zakonu, czy w Polsce.

Ilistorya ustroju Polski. II. 7
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Byt tych miast opar si na przywilejach lokacyj-

nych, które okrelay warunki osadzenia miasta i za-

wieray przepisy o jego stosunku do wadcy. Byy to

wtedy jeszcze wycznie miasta wielkoksice, przez

wielkiego ksicia w jego dobrach zakadane.

Po powstaniu jednak tych pierwszych miast na

Litwie, jak Wilno (1387 r.), Troki i t. d., w XV stu-

leciu niewiele powstao miast. Dopiero od koca XV
wieku znowu silniejszy wida ruch w tym kierunku,

który przecign si dugo. Przecie np. Witebsk prawo

niemieckie dosta dopiero w r. 1593.

A i tak wogóle miasta na Litwie sabo si rozwi-

ny ; w XVI stuleciu poza nielicznemi wikszemi mia-

stami to przewanie drobne miasteczka, których lud-

no na równi z ludnoci wiejsk uprawia rol i na

tej roli conajmniej w tej mierze opiera swój byt, co

na rzemiole i handlu. Na wókach te osadzano te

mae miasteczka. Przyczyny tego stanu rzeczy szuka

naley w tej sile, jak mia tu dugo system gospo-

darki naturalnej. Kade gospodarstwo, wielkie, pana

czy kniazia, jak i mae, wocianina, zaspokajao swe

potrzeby w obrbie swego gospodarstwa; miasto, jako

miejsce nabywania tych wytworów, których brako-

wao, byo wic w takich warunkach mao potrzebne.

Rozwój duych majtków, daleko idca specyalizacya

ludzi wolnych i niewolnych, siedzcych w tych majt-

kach, wytworzenie licznej klasy bardzo zróniczkowa-

nych rzemielników wiejskich, zapewniay zaspoko-

jenie nawet daleko idcych potrzeb w obrbie ma-

jtku przez prac ludzi zalenych, którzy bd da-

wali do dworu wytwory tej pracy, bd wprost prac

na dworze.

Rzecz jasna, i nie byo w tych warunkach potrzeby
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miast w jakiej wikszej iloci, wystarczay nieliczne

wzgldnie targi, na których ludno wiejska, zwaszcza

rzemielnicza, moga pozby nadwyk swoich wy-

tworów. Zacza ona bowiem produkowa ju nie tylko

w tym celu, by módz wypeni zobowizania swoje

wobec pana, ale take ponadto, a nieraz nawet rze-

mielnicy panu dawali jedynie czynsz, tak e musieli

stara si o zbyt swoich wytworów. Miasta, które za-

kadano, opieray swój byt gównie zdaje si na han-

dlu, nie na rzemiole. Przemiana gospodarcza w XVI
w., zczona z pomier wooczn, skierowanie ludnoci

przedewszystkiem do rolnictwa, zanik powolny rze-

miosa wiejskiego, oczywicie tworzyy lepsze ju dla

bytu miast warunki. Przecie jednak, jeli ju Polska

miast silnych nie wyrobia, to Litwa, gospodarczo

duo mniej rozwinita, odsunita od wielkich szlaków

handlowych, pozbawiona dobrych dróg, i nadal jeszcze

dugo wykazywaa cechy kraju, który yje przede-

wszystkiem z wyzyskiwania naturalnych podów ziemi,

i nigdy nie wytworzya warunków dla silniejszego roz-

woju miast i silniejszego mieszczastwa. Dlatego te
miasta w yciu pastwowem Litwy jako czynnik po-

lityczny nie miay wogóle adnego znaczenia.

Ustrój miast. Miasta, zakadane na prawie nie-

mieckiem, otrzymyway przez przywilej lokacyjny zwy-

kle prawo chemiskie, tj. na wzór Chemna, rzadziej

prawo redzkie. Rzdziy si wic prawem, którego

podstaw byo zwierciado saskie i prawo magdebur-

skie. Nie znaczy to jednak, jakoby ludno tych miast

bya niemiecka; miasta miay bd ludno polsk,

która tu napywaa wcale silnie z miast polskich,

bd rusk; o jakiem silniejszym udziale ludnoci

litewskiej w zasiedleniu zwaszcza wikszych miast nic
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nie sycha. Obok tej ludnoci w miastach osiedlali

si ydzi; zajmowali oni jednak odrbne stanowisko,

nie brali udziau w organizacyi miejskiego ycia.

W niektórych miastach, np. w Wilnie, zastrzeona

bya w zarzdzie miasta równowaga wyznawców rzym-

skiego i greckiego kocioa.

Miasto byo hospodarskiem lub prywatnem, zalenie

od tego, na czyim osadzono je gruncie. Wszystkie

wiksze miasta byy hospodarskie. Na rzecz pana pa-

ciy niektóre miasta okrelon kwot roczn, prze-

wana cz czynszu z ziemi i domów. Od rónorod-

nych powinnoci, jakie ciyy na ludnoci wiejskiej,

dostaway one zwolnienia w przywilejach lokacyjnych;

zastrzegano czciej tylko obowizek stacyi na rzecz

hospodara w razie przyjazdu (w owsie i sianie), rzadko

bardzo strae na dworze, podwody dla wysaców
hospodarskich i t. d.

Szy jednak na rzecz waciciela miasta opaty od

karczem (kapszczyzna), bd przez karczmarzy pono-

szone, bd przez cae miasto, gdy ono wprowadzao
wolny wyrób i wyszynk trunków, oraz opaty od ja-

tek, tj. od rzemielników, w nich siedzcych ; wyso-

ko czynszu w miastach hospodarskich, oraz i inne

wiadczenia, jednostajnie uregulowaa ustawa wooczna
z r. 1557, a gdzie ona nie wesza w ycie, to po-

dobnie te ciary okreliy lustracye dóbr hospodar-

skich z koca rzdów Zygmunta Augusta.

Organizacya wadz wiejskich przeprowadzona bya
wedug zwykego wzoru, jaki si przyj i w Polsce.

A wic na czele miasta staa rada miejska, która sta-

nowia organ samorzdu i autonomii. Do niej nalea
zarzd majtku gminy i dochodów; a ju w przywilejach

lokacyi miasta dostaway uposaenie w kramach, jat-
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kach, wanicy, woskobojni, ani i t. d. Rady te —
o ile mona stwierdzi — pochodziy zwykle z wy-

borów, dokonywanych przez wójta i pospólstwo. Rada

wybieraa burmistrzów, którzy jej przewodzili, czsto

kilku na rok, którzy urzdowali po kolei. Obok rady

sta wójt z aw. Wójtem dziedzicznym zostawa ten,

co miasta osadzi, za co otrzymywa te uposaenie

w ziemi i dochodach z sdownictwa. awa, zapewne

wybierana przez rad, stanowia sd, na czele którego

sta wójt. Sd sdzi mieszczan wedug prawa niemiec-

kiego, posugujc si w XVI w. zbiorami tego prawa,

uywanemi w Polsce. Wyjtkowo miay miasta jeszcze

osobnych urzdników, np. Wilno szafarzy, dla zarzdu

skarbem miasta. Rzemiosa zorganizowane byy w ce-

chy. Zreszt cay ten ustrój by kopi ustroju miast,

jaki by w Polsce.

9. ydzi — Tatarzy.

Literatura: BepmaflCKift, JlHTOBCKie eBpen ; JIio6aBCKifi,

OiepKt, rozdz. 19; Jlanno, Benintoe KnaacecTBO str. 46 i n.;

Tene, U-OBi-rt, rozdz. 3.

ydzi. ydzi na Litwie pojawili si ju w wieku

XIV. Mona stwierdzi jednak w tern stuleciu istnienie

ich tylko w kilku wikszych osadach przy zamkach,

w Brzeciu, Trokach i Grodnie. W wieku XV ydów
przybywao, równie jednak poza osadami, majcymi
miejski charakter, ich si nie spotyka. Wogóle ilo
ich nie bya znaczna. W r. 1495 w. ksi Aleksan-

der wypdzi wszystkich ydów z caego pastwa;
z jakich powodów, nie jest rzecz pewn. Majtki ich

nieruchome ulegy konfiskacie na rzecz w. ksicia,

uznano za nieistniejce zobowizania wobec nich za-

cignite, chyba e byy zabezpieczone przez zastaw
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nieruchomoci, a wtedy suma duna musiaa by
spacona do skarbu pastwa. Ju jednak w r. 1503

dozwoli im hospodar powróci; skonfiskowane majtki

zostay ydom zwrócone, jednak wynagrodzi musieli

tych, którzy tymczasem za pewn sum dostali je od

w. ksicia, pacc im t sum, oraz zwróci poczynione

wkady. Od tego czasu do silnie wzrastaa ludno
ydowska ; dalej trzymaa si ona osad miejskich, opie-

rajc swoj egzystency o synagog i cmentarz.

Przywileje ydowskie. Prawne stanowisko

ydów na Litwie opierao si, taksamo, jak i na Za-

chodzie Europy, na przywilejach. W r. 1388 pojawiy

si pierwsze dwa przywileje ydowskie, wydane przez

ksicia Witoda w obrbie jego dzielnicy, jeden dla y-
dów trockich, drugi dla ydów osiadych w Brzeciu

litewskim. Wzoroway si one na przywilejach ydow-
skich lskich i polskich. W r. 1389 wyda Witod

trzeci przywilej, dla ydów grodzieskich. Przywileje

te byy wydawane dla poszczególnych gmin ydow-
skich; z nich przywilej dla ydów brzeskich z r. 1388

uzyska póniej szersze znaczenie, a to w ten sposób,

i Zygmunt I potwierdzi go w r. 1507 jako przywilej,

odnoszcy si do wszystkich ydów w pastwie litew-

skiem. Odtd takie te ju stale do niego przywizy-

wano znaczenie. Drugim zasadniczym przywilejem by
przywilej Zygmunta I z r. 1514, potwierdzajcy po-

przedni Aleksandra. Oba te przywileje wpisano te przy

statucie litewskim z r. 1529. Uzupeniay je przywileje dla

ydów w poszczególnych miejscowociach mieszkajcych

wydawane, zreszt prawie wycznie ju z wieku XVI.

Prawa i obowizki. Przywileje na rzecz y-
dów, tak jak i inne tego rodzaju przywileje w pa-
stwach zachodniej Europy, podporzdkowyway wprost
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ydów wadcy. Jego podlegali sdownictwu, wzgldnie

jego starostów, wadca za zapewnia im bezpiecze-

stwo i opiek, groc karami za czyny, któreby im

wyrzdzay szkod. Co do ich dziaalnoci gospodar-

czej adnych na Litwie nie byo w stosunku do y-
dów w XIV i XV w. ogranicze, co si tomaczy bra-

kiem wyrobienia pojcia stanowoci oraz brakiem sil-

nego rozwoju organizacyi osad miejskich, gdzie ydzi

si wycznie skupiali. Mogli wic nabywa na was-

no i nieruchomoci, bd bra je w zastaw, mogli

swobodnie zupenie oddawa si przemysowi. Gów-
nemi jednak zajciami ydów bya dzierawa docho-

dów pastwowych, zwaszcza myt i ce, handel oraz

udzielanie poyczek na procent czyli lichw. Co do ci-

arów na rzecz pastwa, to ju przywilej Aleksandra,

potwierdzony przez Zygmunta I w r. 1514, orzeka,

i ydzi mieli ponosi wszelkie ciary na równi z miesz-

kacami tych miast, w których byli osiedli. Obowi-
zek dostarczania na wojn 1.000 jedców, naoony
na nich przez Aleksandra, przez niego jeszcze zosta

cofnity.

Gminy. Sdownictwo nad ydami. W XVI
wieku zorganizowani byli ydzi w miejscowociach,

w których siedzieli w wikszej liczbie, w gminy czyli

kahay. Na czele kahau stali starsi ydowscy, wybie-

rani co rok przez gmin ydowsk ; liczba ich rón
bya w rónych miastach. Bliej organizacya gminy

z tej epoki nie jest znan. Starsi byli wadz, która

rzdzia kahaem ; do nich nalea take rozkad ci-

arów na czonków gminy. Byli równie sdem. W s-
downictwie bra obok nich udzia rabin jako znajcy

prawo ydowskie. Sd ten sdzi jedynie sprawy, w któ-
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rych obie strony byy ydami. I takie jednak sprawy

mogy by wnoszone przed starociski.

Inne sprawy przeciw ydom, wic wnoszone przez

chrzecijan, szy przed sd starosty, wzgldnie jego

zastpcy. Zastpca, o ile sdzi ydów, zwa si w XVI
w. sdzi ydowskim. By to zwyczajnie podstaroci,

tylko w ucku klucznik ucki. W sprawach, gdzie cho-

dzio o cze yda, mia sdzi sam tylko hospodar.

Do hospodara szy te odwoania od sdów staro-

ciskich. W dobrach jednak prywatnych, gdzie ydzi

mogli si osiedla tylko za zgod waciciela tych dóbr

i na warunkach, jakie on oznaczy, sd nad ydami
nalea do tego pana, wzgldnie jego zastpcy, od

którego odwoanie szo do pana miasta.

Starszy. W r. 1514 utworzy Zygmunt I now
instytucy — wprowadzon w tyme czasie take

i w Polsce — starszego nad wszystkimi ydami. Ten

starszy mia poredniczy midzy ydami a hospoda-

rem, jemu przedkada sprawy ydowskie. Mia on

take prawo do sdownictwa nad ydami wraz z pra-

wem karania ich; przy sdownictwie mia mu poma-

ga „doktor ydowski". Jaka jednak miaa by kom-
petencya tego sdu, rzecz to bardzo niejasna. Przede-

wszystkiem jednak do tego starszego miao nalee ci-
ganie z ydów dochodów, które szy na rzecz skarbu,

i wanie uatwienie cigania tych dochodów byo zdaje

si gównym powodem utworzenia tej instytucyi. Praw-

dopodobnie z powodu [niechci ydów do tej nowo
stworzonej wadzy nie moga si ona utrzyma; brak

przynajmniej wszelkich ladów dziaalnoci starszego.

Tatarzy. Tatarzy osiedlili si na' Litwie etnogra-

ficznej ju za czasów Witoda. Stanowisko ich spo-

eczne byo róne. O ile bya to ludno wociaska,
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to staa na równi z reszt ludnoci. Ale cz tatarów

wyrównywaa szlachcie ; byli wród niej i potomkowie

tatarskich ksit, murzów; penili oni sub wojenn

podobnie jak bojarzy. Take i ich wic zamieszczono

w spisach szlachty dla suby wojennej. Mieli oni

w peni prawo nabywania ziemi na wasno i swo-

bodnego ni rozporzdzania; pobierali gówszczyzn

i nawizki za rany na równi ze szlacht. Sdziy ich

równie sdy starociskie. Jednake nie zlewali si ze

szlacht. Sub wojenn odbywali odrbnie, nie pod

powiatowemi chorgwiami, lecz mieli swoich osobnych

chorych, których byo kilku.

Statut II litewski ograniczy tatarów pod pewnymi

wzgldami co do posiadania niewolników chrzecijan,

usuwa od piastowania urzdów i od zezna w s-
dzie. Do sejmików, gdy je utworzono, nie naleeli.

Ograniczenia te pozostay, cho Zygmunt wyda w r.

1568 dla nich przywilej, nieraz póniej potwierdzany,

którym zatwierdzi ich prawa i swobody, uznajc, e
stoj na równi ze szlacht.

10. Wadza wielkoksica.

Literatur ob. przy rozdziale 1 ; nadto: Lewicki, Kiedy

Witod zosta wielkim ksiciem; Prochaska, Przyczynki, rozdz.

5 i 6. ; JIioOaBCKifi, OiepKi>, rozdz. 10; JIeoHTOBH*ri>, JlHTOBCKie

rocnoaapH.

Powstanie i tre wadzy wielkiego
ksicia. Jagieo, obejmujc rzdy w Polsce, mia
zamiar wcieli Litw do Korony; obcym mu wic by
prawdopodobnie zamiar ustanowienia tu jakiego za-

stpcy. Bardzo szybko jednak okazao si rzecz nie-
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moliw rzdzi Litw z Polski, ju te w r. 1387

ustanowi Jagieo zastpc swoim Skirgie.

Skirgieo w czasie swoich rzdów, które zreszt

trway bardzo krótko, cho knia i brat Jagiey, mia
tylko stanowisko namiestnika wielkoksicego. W jego

rkach spoczywa zarzd kraju, jednak nie mia prawa

ani zawiera traktatów ani nie móg wydawa przy-

wilejów czy ogólnych, czy na rzecz jednostek, wic
ogranicza prawa monarchy pod jakimkolwiek wzgl-

dem. Obok niego znajdowa si na Litwie nadto sta-

rosta, ustanowiony ze strony wielkiego ksicia, którego

znaczenie byo zdaje si wycznie wojskowe i obej-

mowao dowództwo siy zbrojnej oraz zarzd zamków,

w szczególnoci wileskiego. Stosunek tych starostów

polskich do Skirgiey nie jest dostatecznie jasny. Nadto

wadza Skirgiey rozcigaa si w zastpstwie wiel-

kiego ksicia tylko wycznie na to terytoryum, które

podlegao jego bezporednim rzdom, tj. na dzielnic

wilesk. O ile chodzi o inne terytorya, gdzie wadali

rozmaici kniaziowie, to byli oni podporzdkowani wy-

cznie wielkiemu ksiciu, z zupenem pominiciem

jego zastpcy.

Takie stanowisko mia na Litwie take i Witod,

gdy zosta tu zastpc Jagiey (od r. 1392). Witod

jednak w praktyce rozszerza zakres swoich atry-

bucyi; zacz w peni wykonywa rzdy w tym za-

kresie, co wielki ksi, podporzdkowywa te so-

bie wszystkich kniaziów, tak e stan midzy nimi

a osob wielkiego ksicia. Nie byo rónicy w jego

dziaalnoci a tej, któr rozwijali dawni wielcy ksi-

ta.
Ten stan rzeczy usankcyonowany zosta dopiero

przy zawarciu unii t. zw. wileskiej w r. 1401. Wedug
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wyrae tych aktów wielki ksi Jagieo przyj Wi-

toda : ad partem sollicitudinis suae, tj. do udziau

w swoich troskach o pastwo. Niejasne to i niecise

wyraenie praktyka ycia cilej okrelia. Wadza tego

zastpcy rozcigaa si na cay obszar pastwa litew-

skiego, tak na Litw cilejsz, jak i na dzielnice.

Wszyscy rzdzcy tutaj kniaziowie obowizani byli do

hodu i do wiernoci i t. d. wprost bezporednio temu

zastpcy wielkiego ksicia, a dopiero przez niego wiel-

kiemu ksiciu. Co do zakresu jego wadzy w sto-

sunku do podlegego mu kraju, to bya ona w peni

tak, jak wielkiego ksicia. On wic rzdzi, on by
ustawodawc, on wydawa przywileje czy na rzecz

poszczególnych osób i instytucyi, czy nawet ogólne

(jedynie dwukrotnie przy wydaniu takich przywilejów

wystpi wielki ksi jako ich wystawca, w r. 1413

i 1432). On by wodzem caej siy zbrojnej kraju, tak

tej, która stawaa na jego wezwanie z terytoryów

jemu bezporednio podlegych, jak i tej, której mu
dostarczali kniaziowie. On wykonywa najwysze s-
downictwo. Ale nietylko spocza w jego rkach naj-

wysza wadza na Litwie w tym zakresie, w jakim j
dawniej wykonywali wielcy ksita, co wicej, ta jego

wadza usuwaa wadz wielkiego ksicia tak, e tu

praw monarszych zgoa wykonywa nie móg. Scho-

dziy wic prawa wielkiego ksicia do tego, e w ra-

zie przyjazdu na Litw mia by — jak si wyraaj
akty unii z lat 1432—1434 — traktowany jako pan

i starszy brat. Wic tylko honorowe zachowa stano-

wisko, jeli si nie liczy tych dwóch wyjtkowych wy-

padków, kiedy w jego imieniu wystawione zostay

ogólne przywileje.

Jedyne ograniczenia wadzy zastpcy w. ksicia ty-
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czyy si kwestyi jego stanowiska na zewntrz i okre-

lone zostay bliej przez osobne akty Witoda z r. 1403

i 1404. Nie móg on sam na wasn rk zawiera

przymierzy takich, któreby byy na szkod Polski, za
wogóle adnych z Zakonem.

Ten stosunek nie zosta okrelony terminem odpo-

wiednim ju w r. 1401. Wkrótce jednak praktyka daa

mu nazw. Witod zacz uywa tytuu wielkiego ksi-

cia nawet w aktach urzdowych w stosunku do Polski.

Ostatecznie tak si kwestya tytuów ustalia, i ten za-

stpca wielkiego ksicia zachowa dla siebie wycznie
wielkiego ksicia {magnus dux), a waciwy tytu

wielki ksi nazwa si ksiciem najwyszym Litwy

(supremus dux).

Ustanowienie wielkiego ksicia. Dwo-
isto wadzy wielkoksicej na Litwie trwaa przez

lat kilkadziesit. Pierwotnie, w r. 1401, nie byo za-

miaru utrwalenia instytucyi wielkiego ksicia zast-

pcy; bya to koncesya, zrobiona wycznie na rzecz

Witoda, po którego mierci wadza wielkoksica

miaa w peni wróci do Jagiey, wzgldnie do tego,

ktoby po nim godno najwyszego ksicia dziedziczy,

tj. do tego z synów, któremu on j przekae wedug
poprzednio wytworzonych pod wzgldem nastpstwa

we wadzy wielkoksicej prawide. Ju jednak w ak-

tach unii horodelskiej — z wyjtkiem aktu szlachty

polskiej — przewidywano, e wadza wielkiego ksi-

cia bdzie instytucy sta. Litwa rzeczywicie dostaa

po mierci Witoda (w r. 1430) wielkiego ksicia

w osobie widrygiey (1430—1432), a nastpnie Zy-

gmunta Kiejstutowicza (1432— 1440)."' Akty unii z lat

1432—1434 wyranie okrelay ju t instytucy jako

sta.
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Witoldowi przyzna z swej woli tylko Jagieo

wadz wielkoksic, cho faktycznie byo to san-

kcyonowanie stanowiska, które on zaj si faktu.

Prawnie te ujto t kwesty w aktach unii z r. 1401

tak, e caa ta wadza wielkiego ksicia bya mu
przekazana przez ksicia najwyszego. Akty unii ho-

rodelskiej Jagiey i Witoda, oraz bojarów litewskich,

przewidujce ostanie si tej instytuyi, okrelay sposób

jej nadania. Wielkiego ksicia ustanowi ksi naj-

wyszy z wiedz rady polskiej i litewskiej. widry -

gieo dosta wadz te tylko z nadania Jagiey, na-

wet bez adnego udziau rad. Inaczej stao si, gdy

przyszo do ustanowienia wielkim ksiciem Zygmunta

Kiejstutowicza. Faktycznie zosta on wybrany przez

bojarów litewskich ; najwyszy ksi za nada mu
wadz, sankcyonujc ex post t elekcy. Ten prece-

dens faktyczny zosta w aktach unii z lat 1432—1434

zmieniony w prawo ; wielki ksi mia by wybierany

odtd przez bojarów. Bya to jednak tylko elekcya kan-

dydata, gdy wadz wielkoksic dopiero nastpnie

temu kandydatowi mia nadawa najwyszy ksi.
To nadanie wadzy, inwestytura wic, dokonywao
si w formie symbolicznej przez wrczenie oznaki wa-
dzy (widrygielle przesa Jagieo piercie, Zygmun-

towi miecz).

Rozdzia wadzy najwyszej na Litwie skoczy si

z rokiem 1440; ju si póniej instytucya wielkiego

ksicia zastpcy nie zjawia. Przypomina j tylko sta-

nowisko Zygmunta Augusta w latach 1544— 1548. Wy-
brany poprzednio wielkim ksiciem, oczywicie na wy-

padek mierci Zygmunta I., obj on rzdy ju w r.

1544. Prawa jego zostay specyalnie okrelone. Otrzy-

ma zarzd kraju, akty jednak, wychodzce z jego
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kancelaryi, miay by opatrzone specyaln pieczci,

gdy obie pieczecie ksistw zostay zamknite na czas

tych jego rzdów. Dosta ca wadz sdow, oraz

prawo nominacyi wszystkich urzdów, których ustano-

wienie naleao do wielkiego ksicia. By jednak ogra-

niczony w zarzdzie skarbu ; otrzyma zarzd dóbr

hospodarskich, lecz na potrzeby dworu i potrzeby pu-

bliczne wyznaczon mu zostaa kwota staa z skarbu

pastwa, którego zarzd zreszt podlega dalej wprost

Zygmuntowi I. Stan ten przetrwa do mierci Zygmunta I.,

tj. do r. 1548.

Zasada elekcyjnoci. Istnienie przez lat kilka-

dziesit (1401-1440; na Litwie instytucyi zastpcy w. ksi-

cia, cho ona zgasa na zawsze nastpnie, wpyno bar-

dzo silnie na dalszy los wadzy wielkoksicej, a to

na zmian podstawy, na której si wadza wielkoksi-

ca gruntowaa. Z poprzedniej epoki pozostao zasad,

i wielki ksi wyznacza sam po sobie nastpc, jeli

ma synów, jednego z poród nich. Dno utrzymania

zwizku Litwy z Polsk wskazywaa, i musi by nim

tylko ten, kto zostanie królem Polski. Po Jagielle

wadza najwyszego ksicia przesza wic na Wady-
sawa III. Po mierci wielkiego ksicia Zygmunta

(r. 1440) Wadysaw III nie chcia ustanowi nowego;

bojarzy litewscy wybrali jednak wielkim ksiciem Ka-

zimierza. Nie zatwierdzony, przecie przy wadzy swej

utrzyma si jako niezawisy wielki ksi ; w ten spo-

sób po raz pierwszy na Litwie zosta wielki ksi
wybrany. Usunita zostaa zatem poprzednia zasada,

i wielkiego ksicia wyznacza poprzednik, a jej miejsce

zajmuje nowa — elekcyi. Litwa te ód tego czasu ju
stale dokonywaa elekcyi wielkiego ksicia. Tak w dro-

dze elekcyi na tron przyszed po Kazimierzu Jagie-
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loczyku (r. 1492) syn jego Aleksander; powoywano
si co prawda na to, i jego wskaza na swego na-

stpc Kazimierz, przecie formalnie rzdy dosta do-

piero przez elekcy. To w drodze elekcyi obj
rzdy (r. 1506) Zygmunt, a nastpnie — przez elekcy

za ycia ojca — Zygmunt August. W ten sposób pod-

staw do rzdów staa si elekcya, jednak nie nieogra-

niczona; zawsze co do kandydatów ograniczano si
do domu Gedymina, faktycznie za nawet do potom-

ków Jagiey. Poza ród Gedymina widocznie elekcya

wyj nie moga. Wytworzenie si elekcyjnoci wadzy
wielkoksicej przypisa wic naley przeniesieniu na

t instytucy poj, wyrobionych co do innej instytucyi,

wadzy zastpczej, jaka istniaa do r. 1440.

Wielki ksi po wyborze zasiada na tronie w spo-

sób uroczysty; zwa si ten akt podniesieniem na

wielkie ksistwo i nastpowa w zasadzie zaraz po

elekcyi. Tylko odnonie do Zygmunta Augusta spotyka

si odstpstwo od zasady. Wybrany zosta w r. 1522,

podniesiony na wielkie ksistwo w r. 1529, w r. 1544

obj rzdy, ale z ograniczeniami, w peni za dopiero

po mierci poprzedniego hospodara, w r. 1548.

Zganiecie praw Jagiellonów. Wprowa-
dzenie pierwiastka elekcyi jeszcze w innym kierunku

wywaro wpyw na stanowisko prawne Litwy. Pomie-

szano tu pojcie nastpstwa we wadz wielkoksic
z kwesty prawa kadego z czonków rodu Jagiey
do zaopatrzenia w dzielnic osobn w obrbie litew-

skiego pastwa. W ten sposób Jagiellonowie zostali

usunici od posiadania osobnych dzielnic. Swego
prawa si nie zrzekli, przypominali je nieraz; poli-

tyczne jednak wzgldy sprawiay, i si nie upominali

ze skutkiem o dziedzictwo. Pod tym wzgldem wic
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nie przestali oni by dziedzicami Litwy. Dopiero w r.

1564 Zygmunt August, chcc usun wszelkie wtpli-

woci na wypadek swej mierci i zapewni mono
utrzymania zwizku Litwy z Polsk, który móg si

osta tylko przy uznaniu zasady elekcyi, panujcej ju

w Polsce, take i na Litwie, zrzek si praw dziedzicz-

nych do Litwy za cay dom Jagiellonów, a raczej, jak

si wyrazi, przeniós te prawa na Koron.

11. Urzdy.

Literatura: Wolff, Dostojnicy; Radzimiski, Sówko
o namiestnikach; JIioóaBCKifi. OS.iacTHoe ^ineHie, Tene, CeiforB

rozdz. 4; JleoHTOBHHt, JlHTOBCKie rocnoAapa; Tene, OÓJiacTHoe

ynpaB.ieme; tlanno, BenHKoe KHaacecTBO, rozdz. 2; Tene, IIo-

BiT-b, rozdz. 1 i 2 ;
^OBHapij-SanoncKiS, yRpaHHHia ciapo-

cTBa; tlroCaBCKifi, OiepKb, rozdz. 15, 24, 26—29.

Geneza urzdów. Urzdy wielkiego ksistwa

litewskiego byy to albo urzdy centralne, majce cha-

rakter bd dworskich bd te pastwowych, bd
te mieszany, albo urzdy, przez które hospodar sprawo-

wa wadz w obszarze kraju, tak, e je nazwa mona
prowincyonalnymi. Urzdy koo osoby hospodara, tj.

wielkiego ksicia (przy podziale wadzy midzy naj-

wyszego ksicia a wielkiego ksicia tylko drugi mia
tych urzdników, pierwszy zgoa bez nich si obywa),

powstay dopiero w tej epoce. Powstaway powoli,

liczba ich coraz to rosa; wzorem byy tu urzdzenia

polskie, które naladowano tak co do nazw tych urz-

dów, jak i co do funkcyi, które im przekazywano.

Rónice od wzoru byy bardzo tylko^nieznaczne, wy-

woane odrbnociami pastwa.

Urzdy prowincyonalne z dwóch powstay róde:



GENEZA URZDÓW. 113

albo wprost jako takie byy powoywane do ycia,

dla zarzdu pewnych spraw w ograniczonym zakresie

terytoryalnym, albo te przetwarzay si w urzdy pro-

wincyonalne z dworskich urzdów ksit. Kniaziowie

bowiem tworzyli sobie równie dwory na wzór wiel-

kiego ksicia; gdy takie ksistwo gino, przez wcie-

lenie go do dzielnic, zarzdzanych bezporednio przez

wielkiego ksicia, to giny zwykle i urzdy, z dworem
takiego ksistwa zczone; niekiedy jednak utrzymy-

way si, lecz zmieniay wtedy swój charakter, stajc

si z urzdów dworskich urzdami tej nowej dzielnicy.

Wród tych urzdów prowincyonalnych niektóre

miay rodzimy pocztek; nie wiele ich jednak, a i te nie-

raz, zachowujc swoje atrybucye dawne w caoci lub

w przewanej mierze, przecie zewntrznie asymiloway

si do odpowiednich urzdów w Polsce, zatracay dawn
nazw, a przyjmoway now, tak, jaka odpowiedniemu

urzdowi w Polsce bya nadawana. Inne znowu wprost

z Polski byy przenoszone, stamtd kopiowane, zwykle

cile, niekiedy tylko z pewnemi modyfikacyami.

Przemiany te dawnych urzdów, wytwarzanie no-

wych, odbywao si oczywicie wolno; silniejsze tempo

wida w ostatnich latach tego okresu w cznoci
z przygotowaniem cilejszej unii ; w chwili, kiedy do

tej unii w r. 1569 dochodzi, wikszo urzdów w obu

poczonych z sob pastwach bya identyczna.

Urzdy dworne. Dopiero pod koniec wieku

XIV, od czasów rzdów Witoda, zaczy powstawa

urzdy przy osobie wielkiego ksicia, których za-

dania bd pastwowe byy, bd dworskie, bez

cilejszego rozgraniczenia. Przez cay ten okres nie

wydano adnych jakich norm, któreby normoway
kompetency tych urzdów ; o wszystkiem rozstrzy-

Historya ustroju Polski II. 8
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ga zwyczaj, dugoletnia praktyka, oraz naladowanie

Polski, która suya na wzór przy ich organizacyi. Do
najstarszych z poród dworskich urzdów naley urzd
kanclerza. Od r. 1458 do 1579 stale urzd ten piasto-

wa wojewoda wileski. Kanclerz prowadzi kancela-

ry wielkiego ksicia; przez jego rce przechodziy

wszystkie akty, które przeznaczone byy dla wielkiego

ksicia, gównie wic listy z zagranicy, do niego na-

leao redagowanie listów i aktów, czy to wychodz-

cych poza Wielkie Ksistwo, czy te przeznaczonych

dla Wielkiego Ksistwa. Tak, jak gdzieindziej, i tu kan-

clerz na gruncie zarzdu kancelary ustali swoje sta-

nowisko jako minister spraw zewntrznych i wewn-
trznych. Za Zygmunta Augusta okrelono jego atry-

bucye pod tym wzgldem, i zakazano mu wydawa
pergaminowych dokumentów bez wiadomoci króla

i jego ustnego rozkazu, mia te czuwa, by nie wy-

chodziy akty na niekorzy wadcy, Wielkiego Ksi-

stwa, oraz praw i wolnoci ksistwa. Kanclerz przyj-

mowa obcych posów, on imieniem hospodara prze-

mawia czy to na sejmie, czy to poza sejmem.

Do pomocy w prowadzeniu kancelaryi mia kan-

clerz pisarzy, z których niektórzy zwali si take

sekretarzami; zawsze ich byo kilku, czciowo wiec-

kich, czciowo duchownych (z dyaków). Akty z kan-

celaryi wychodziy po rusku i po acinie, ale i po

niemiecku. Za ostatnich Jagiellonów byli osobni pisa-

rze i sekretarze aciscy, byli nawet osobni tatarscy

i arabscy, potrzebni ze wzgldu na stosunki ze Wscho-

dem. Akty, wychodzce z kancelaryi wielkiego ksicia,

wpisywano od koca XV wieku dcosobnych ksig,

zwanych póniej zwykle metryk litewsk. Dopiero

jednak za Zygmunta I. lepiej urzdzono metryk, wpro-
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wadzajc w niej cztery dziay : dla poselstw, spraw s-

dowych, uchwa sejmowych i listów potocznych.

Jako zastpc staego otrzyma kanclerz za wzorem

polskim podkanclerzego, jednak dopiero w r. 1566.

Wzgldnie od wzorów polskich najwicej odbiega

rozwój urzdu marszakowskiego, Marszaek zjawi

si na dworze ju w kocu XIV stulecia. Nosi on

tytu marszaka wielkiego ksicia, hospodarskiego lub

dworskiego; od r. 1411 przyj tytu ziemskiego,

póniej zmieni go na tytu marszaka najwyszego,

a ostatecznie i wielkiego. Mia zastpc, a raczej

zastpców, bo kilku zwykle — marszaków hospodar-

skich czyli dworskich, z poród których od r. 1494

jeden nosi tytu dwornego, a póniej — na wzór

polski — nadwornego. Ale hospodarscy marszako-

wie dalej si ostali ; byo ich od koca wieku XV po

omiu zwykle równoczenie, a rosa ta liczba tak, e
w czasie unii lubelskiej liczono ich 18.

Marszaek, tak, jak gdzieindziej, jak w Polsce, by
przedewszystkiem mistrzem ceremonii, a jako oznak

swej wadzy mia lask. On mia pod swoj wadz
dworzan, co jednak póniej odstpi marszakowi

dwornemu, rozdawa kwatery dworzanom, posom,

wogóle osobom przybywajcym na sejmy, na radach

i sejmach przewodniczy, rozdawa gosy. Pilnowa

porzdku w miejscowoci, gdzie przybywa król ; z tego

rozwino si w XVI wieku — zdaje si pod koniec do-

piero tego okresu — jego sdownictwo o zaburzenia

porzdku nad osobami, przybywajcymi na sejmy, jak

ich sugami, jak równie prawo do wydawania taks

na ywno, zwaszcza w czasie sejmu — jedno i dru-

gie na wzór polski.

Organizacya najwyszej wadzy skarbowej bya
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dugi czas bardzo niewyrobion a jest bliej nieznan,

czego powód przypisa naley temu, e w Wielkiem

Ksistwie, a take na dworze hospodara, prowadzono

gospodark naturaln. Dopiero w kocu pierwszej po-

owy XV stulecia na czele skarbu stan skarbny,

wkrótce póniej przybierajcy nazw podskarbiego

dworskiego, ziemskiego lub królewskiego; od r. 1486

dosta on jako zastpc podskarbiego dwornego, zwa-

nego póniej nadwornym. Do pomocy mia dalej skarb-

nego i licznych pisarzy. W razie potrzeby posugiwa

si dworzanami, gdy zwaszcza chodzio o sprawy,

które wymagay zbadania rzeczy na miejscu. W za-

rzdzie podskarbiego znajdowa si skarbiec, który za-

wiera klejnoty hospodarskie oraz dokumenty pa-
stwowe, tworzce archiwum pastwa. Do niego naleao

ciganie dochodów pastwowych, jak i ich wydawanie,

zawsze jednak tylko z polecenia hospodara. W jego

rku lea wic i zarzd dóbr hospodarskich, bardzo

rozlegych. On czuwa nad tern, by te dobra byy od-

powiednio administrowane, przeprowadza ich rewizye

przez wysyanych dworzan, nakazywa spisy inwen-

tarzy i t. d. Bra wic te udzia i w wielkiej akcyi

woocznej pomiery. Do niego naleao take kierow-

nictwo mennicy.

Wodzem w zasadzie by monarcha, ale e go cz-

sto brako w pastwie, potrzeba byo zastpców. Mia-

nowa ich w. ksi dorazowo, w razie potrzeby, po-

czem ich wadza gasa. Wobec jednak cigych prawie

niebezpieczestw wojny, ju w kocu wieku XV — od

r. 1497 — powsta stay urzd dowódzcy wojska, tak

pospolitego ruszenia, o ile ono si zbierao, jak i si

zacinych, noszcego nazw hetmana najwyszego.

Jemu dodano w r. 1521 staego zastpc : hetmana na-
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dwornego, który nastpnie przybra tytu — na wzór

polski — hetmana polnego. Do hetmana naleaa
w razie pospolitego ruszenia wadza nad tymi, którzy

w niem brali udzia, od chwili zboru a do rozpusz-

czenia. Hetman mia obowizek sporzdzania spisów

biorcych udzia w wyprawie, tak przy zborze, jak

przy rozpuszczeniu wojska. On zwalnia od wyprawy

chorych, wykazywa do kary tych, którzy obowizku
suby wojskowej nie dopenili, przekada do nagrody

zasuonych. Jemu podlegali bezwzgldnie ci, którzy

znajdowali si w wojsku, on ich sdzi, czy w spra-

wach midzy nimi, czy te gdy byli pozywani od osób

z poza wojska; kara móg nawet wizieniem i gar-

dem. Na jego rzecz szy opaty od popisu, jak i winy

sdowe, za wypraw za bra ze zwyczaju 1.000 kóp

groszy oraz 6 postawów sukna luskiego i aksamitu

na szaty. Hetman polny zastpowa najwyszego ; do-

wodzi jednak tylko wojskami zacinymi, pospolite

ruszenie mu nie podlegao. Do prowadzenia kancela-

ryi ustanowiono w kocu tego okresu osobny urzd
pisarza polnego, który spisywa si zbrojn, ludzi

i koni, wykazywa od im naleny i t. d.

Mniejsze znaczenie miay inne urzdy, których

coraz przybywao w miar lepszego organizowania

dworu, zwaszcza za Kazimierza Jagielloczyka. Byli

na dworze; podkomorzy który mia zarzd pokojów

dworskich, podstoli i podczaszy, pilnujcy stou i piw-

nicy, krajczy, kuchmistrz, majcy pod sob kucharzy,

koniuszy, któremu podlegali koniuchowie i wogóle

caa stadnina wielkoksica, owczy, majcy nadzór

nad lenictwami, przeznaczonymi do owów, chory
(od r. 1501 dwóch: ziemski i nadworny)- Po Kazi-

mierzu przybyli jeszcze: miecznik, a w XVI wieku
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piwniczny. Latami niektórzy z nich nie wykonywali

swoich funkcyi, gdy wielki ksi bawi w Polsce.

Starostowi i tiwun i. Z urzdów prowincyo-

nalnych przeszy w ten okres z poprzedniego urzdy
namiestników i tiwunów. Namiestnicy zarzdzali do-

brami hospodara a równoczenie byli organami ad-

ministracyi i sdownictwa, siedzieli za po zamkach

hospodarskich; wycznie gospodarcze funkcye mieli

tiwunowie, podporzdkowani pod namiestników. Na-

miestnicy przy swoich zadaniach utrzymali si przez

cay ten okres ; liczba ich si powikszaa, a to przez

to, i gdy zanikay osobne ksistwa, poddawane bez-

poredniej wadzy wielkiego ksicia, miejsce tych ksi-

t zajmowali wanie namiestnicy. Wród namiest-

ników wyróniali si tacy, którzy mieli pod sob
cae dzielnice, stanowice niegdy odrbne ksistwa,

jak poocki, witebski, kijowski i. t. d. Ci nastpnie —
o czem niej bdzie mowa — przemienili si ostatecznie

w wojewodów, z wyjtkiem namiestnika mudzkiego.

Nazwa namiestników w tej epoce jeszcze si utrzy-

mywaa, jednak powoli gina, ustpujc innej nazwie:

starosty, która tu z Polski przysza. Zakres ich wa-
dzy nie dozna przez to zmiany; przyjcie nazwy polskiej

byo tern atwiejsze, i zakres wadzy ich odpowia-

da prawie temu, jaki mieli polscy starostowie, szerszy

by jedynie co do sdownictwa.

Nazwa jednak starostów nie bya wycznie uy-

wan na oznaczenie tych urzdników. Z dóbr hospo-

darskich nieraz pewne czci wydzielano, oddajc je

w zarzd — pod rónymi warunkami — osobom, które

speniay w nich tylko gospodarcze funkcye, bez admi-

nistracyjnych i bez sdownictwa nad bojarami. Zwano

takie osoby dzierawcami; jeli jednak w dzierawie
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takiej by zamek i w nim siedzia dzierawca, to na-

dawano mu nieraz nazw starosty, jak to byo i w Pol-

sce. Monaby wic zwa ich dla odrónienia staro-

stami niesdowymi, pierwszych za sdowymi.
Tak jak nazwa namiestników zagina w dawnem

znaczeniu (namiestnikiem póniej nieraz nazywano za-

stpc starosty, przez tego mianowanego), tak zagi-

na przewanie i nazwa tiwunów. Tiwuni zaczli si
zwa dzierawcami lub te i starostami, zachowujc

swoje wycznie gospodarcze stanowisko. Nazwa tiwu-

nów utrzymaa si na mudzi, z których tylko nie-

których nominowa król, innych za starosta mudzki,

za zreszt tylko co do dwóch tiwustw: wileskiego

i trockiego, na które nominowa wielki ksi.
Urzd namiestników — czyli wedug póniejszego

okrelenia starostów — by to najwaniejszy urzd pro-

wincyonalny zarzdu krajem. Starosta wykonywa po-

lecenia wadcy w obrbie swego powiatu, bo taka

nazwa przyja si na okrelenie terytoryum, pod-

legego jego wadzy, prowadzi adrninistracy swojego

okrgu, ogasza wypraw, zgromadza z niego si
zbrojn na pospolite ruszenie, o ile nie chodzio tych,

którzy byli wyjci z powiatu, ciga z powiatu po-

datki, ewent. pomaga w ich ciganiu, o ile pobierali

je — w XVI stuleciu — specyalni birczy, ogasza
sejmy, znowu jeli nie chodzio o wyjtych z powiatu,

i t. d. Wykonywa te sdownictwo nad bojarami,

którzy siedzieli w powiecie, wic nie mieli wyjcia

z jego sdu. Nadto do niego nalea zarzd gospo-

darczy; on ciga daniny i czynsze, przestrzega od-

bywania sub i posug, czy to chodzio o dobra,

w których siedzieli hospodarscy ludzie, czy te i o do-

bra prywatne, jeli one nie miay immunitetu i byy
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obowizane do wiadcze i posug na rzecz wielkiego

ksicia.

Starostowie zajmowali pierwsze miejsce wród urzd-

ników prowincyonalnych, a i wogóle nawet, gdy cho-

dzi o wiek XIV i pierwsz poow XV, kiedy jesz-

cze dwór wielkoksicy nie by do rozwinity. Ich

powoywano do rady wielkoksicej. Zwaszcza wy-

bitne stanowisko mieli starostowie, którzy wadz wy-

konywali w caych dzielnicach, oraz ci, którzy znajdo-

wali si w obrbie waciwej Litwy. To stanowisko —
rzecby mona: polityczne — stracili starostowie; wy-

przedzili ich inni dostojnicy, tworzeni w Litwie na wzór

polski, wojewodowie i kasztelanowie. Starostowie o tyle

tylko je utrzymali, o ile nastpnie przeksztacili si na

wojewodów. Z wojewodami nastpnie na równi szed

tylko jeden starosta: mudzki, którego nie zmieniono

w wojewod, jak to si stao z starostami : poockim,

witebskim i t. d.

Marszaek ziemi woyskiej. Obok sta-

rostów dzielnic i wojewodów sta urzd marszaka

woyskiego. Urzd ten powsta tam jako najwyszy

urzd dworski, gdy Woy stanowi ksistwo widry-

giey (do r. 1451). Mimo e ksistwo to po mierci

tego kniazia zmienio si w zwyk dzielnic, godno
marszaka ziemi woyskiej przetrwaa ten okres ; nie

byo jednak w nowym ustroju na ni miejsca, to te
po mierci marszaka, który t godno piastowa

w kocu tego okresu, bo jemu j zostawiono — za-

nikna ona. Nie s jasne atrybucye tego urzdu, poza

wojskowemi ; on prowadzi pospolite ruszenie ziemi

woyskiej.

Wojewodowie i kasztelanowie. W r. 1413

dostaa Litwa pierwsze urzdy wojewodów i kasztela-
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nów, na wzór polski w akcie unii jej zapewnione.

Byy to urzdy wojewodów : wileskiego i trockiego,

oraz takiche dwóch kasztelanów. W ten sposób wic
powstay dwa województwa, wileskie i trockie, które

objy ca cilejsz Litw, z wyjtkiem mudzi, tak,

e podzielona ona zostaa w ten sposób na dwie czci.

Nowych urzdów tego rodzaju nie tworzono nastpnie

przez czas dugi ; w cigu wieku XV powstao tylko

jedno województwo, kijowskie, w r. 1471, tj. po pod-

daniu tej dzielnicy bezporedniej wadzy wielkiego ksi-

cia. Dopiero w pocztkach XVI stulecia przybyli nowi

wojewodowie i nowe województwa. W r. 1504 dostaa

wojewod dzielnica poocka, w r. 1507 wydzielono

cz z województwa trockiego i utworzono z niej

województwo nowogrodzkie. Powstae w r. 1508 wo-

jewództwo smoleskie utrzymao si bardzo krótko,

gdy upado ju w r. 1514, gdy t ziemi zaja Mo-
skwa. Województwo tworzy od r. 1511 dzielnica wi-

tebska, za w r. 1514 wykrajano znowu cz z wo-
jewództwa trockiego, obejmujc ziemie : drohick,

mielnick, bielsk i brzesk, tworzc z niej woje-

wództwo pod nazw podlaskiego. Na tern jednak si
zatrzymano; tworzc wojewodów, nie powoano obok
nich do ycia urzdów kasztelaskich, jak to zrobiono

w r. 1413, tak e z kasztelanów dalej byo tylko dwóch:

wileski i trocki.

Dopiero gdy za Zygmunta Augusta zaczto si li-

czy z tern, i z Polsk zawrze Litwa uni cilejsz,

przystpiono w r. 1566 do wykoczenia organizacyi

i potworzono nowe województwa. Woy podzielono

na dwa województwa : woyskie i bracawskie. Wo-
jewództwo podlaskie zmniejszono, odejmujc mu zie-

mi brzesk, z której utworzono nowe województwo
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brzesko-litewskie. Wreszcie z województwa trockiego

wykrojono dwa nowe: miskie i mcisawskie. Równo-

czenie utworzono urzdy kasztelanów, po jednemu

w kadem województwie, tak w tych, które teraz zostay

zorganizowane, jak i w wszystkich istniejcych ju po-

przednio, z wyjtkiem wileskiego i trockiego, które je

miay od r. 1413. W ten sposób przybyli Litwie kasztela-

nowie : poocki, nowogrodzki, witebski, podlaski, wo-

yski, bracawski, brzeski, miski i mcisawski. Tylko

ziemia mudzka nie zostaa zmienion w województwo

;

przecie jednak i dla niej w tyme roku ustanowiono

osobnego kasztelana, noszcego tytu mudzkiego. Wre-

szcie w r. 1569 wskrzeszono urzd wojewody smole-

skiego i dodano mu równie kasztelana teje nazwy, cho
dzielnica ta znajdowaa si wówczas w rkach Moskwy.

Urzdy wojewodów i kasztelanów na Litw z Polski

przeniesiono; jednak przynajmniej pierwsze z tych

urzdów zastosowano w pewnej mierze do odrb-

nych warunków litewskiego ustroju, tj. urzdy woje-

wodów, ustanowione w r. 1413, jak i nastpne, które

powstay w pocztkach XVI wieku. Urzd woje-

wody zczono na Litwie z urzdem starosty teje

nazwy, a nadto obejmowali oni swoj wadz, o ile

chodzio o funkcye wojskowe, cae województwo, tak,

e wadz starosty sprawowali w obrbie swego sta-

rostwa, a stali na czele pospolitego ruszenia z caego

województwa. Nawet — jak o tern bdzie mowa ni-

ej — byli wojewodowie czas jaki instancy wysz
w stosunku do starostów swego województwa. Na

oznaczenie tych urzdów uywano nazwy wojewodów

i wtedy, gdy chodzio o ich funkcye^jako starostów,

tak np., e sd starociski zwano sdem wojewody.

Z powodu tego pomieszania zaj wojewody i starosty
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urzd wojewody przedstawia si na Litwie inaczej, ni
w Polsce. Gdy jednak w r. 1566 potworzono nowe
województwa, ju ich nie poczono z godnoci sta-

rocisk. W dawnych województwach poczenie utrzy-

mao si na stae. Utworzenie nowych urzdów miao
na celu tylko zwikszenie czonków rady wielkoksi-

cej ze wzgldu na przygotowywan uni.

Po roku 1566 zmniejszyy si sdowe atrybucye

dawnych wojewodów wobec utworzenia sdów ziem-

skich a ograniczenia ich sdów do charakteru sdów
grodzkich. Atrybucye wojewodów byy odtd nastpu-

jce: dowództwo pospolitego ruszenia województwa

(oczywicie w nowych granicach województw, o ile cho-

dzio o województwa wileskie i trockie), ogaszanie

sejmików, o ile te si zbieray dla wyboru urzdników
powiatowych, i donoszenie o dokonanym wyborze w.

ksiciu, nominacye i postrzyganie wonych, które wo-

jewodom odda statut II litewski, nadzór nad miarami,

wagami i cenami napojów, równie wojewodom prze-

kazane statutem II. Te prawa na mudzi przysugi-

way starocie mudzkiemu.
Kasztelanowie byli tylko panami radami, atrybu-

cyi nie mieli adnych. Od reformy powiatowej z r.

1565/6 do nich naleao odbieranie od chorego pos-

politego ruszenia centralnego powiatu (tylko — innych

powiatów do marszaków) i doprowadzanie go do

wojewody.

Urzdy powiatowe. Po starostach pierwsze

miejsce na Litwie wród prowincyonalnych urzdników

zajmowali chorowie; prawie kady powiat mia swo-

jego chorego, nie miaa ich tylko mud, gdzie cho-

rgiew nosi najstarszy tiwun. Po przeprowadzeniu

nowego podziau na powiaty w latach 1565/6 musiano
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zastosowa liczb chorych do nowej ich liczby, tj.

zmniejszy odpowiednio, by kady powiat mia swego

chorego. Do chorych naleao jednak nie tylko

noszenie chorgwi ; oni po ogoszeniu pospolitego ru-

szenia zwoywali pod bro bojarów = szlacht swego

powiatu, mieli te obowizek pod kar stwierdzi, czy

wszyscy zado uczynili swej powinnoci, i zda o tern

spraw. Chorowie uchodzili za przedstawicieli swego

powiatu, jak o tern mowa bdzie przy kwestyi skadu

sejmu litewskiego.

Do wyszych urzdów powiatowych nalea urzd

horodniczego. Horodniczych miay nie wszystkie grody,

ale tylko waniejsze. Do horodniczych naleao czu-

wanie nad obronnoci grodu. Dozierali wic budowli

grodowych, by znajdoway si w stanie zdatnym do

obrony, prowadzili wykazy obowizanych do pracy

okoo naprawy grodu, uywali ich do tego w razie po-

trzeby, czy to chodzio o ludzi hospodarskich czy o do-

bra prywatne, penice tego rodzaju obowizki, wreszcie

zarzdzali broni, jaka znajdowaa si w grodzie. Do po-

mocy mia horodniczy pisarza zamkowego, mianowa-

nego take przez w. ksicia. W innych zamkach, gdzie

nie byo urzdu horodniczego, czynnoci te naleay do

starosty. Znacznie rzadziej wystpuj urzdy kluczni-

ków i podklucznych, którzy zarzdzali dochodami

z miodowej dani, koniuszych, zawiadujcych stajniami

i koniuchami hospodarskimi, mostowniczych, majcych

nadzór nad mostami, bobrowniczych, którzy pilnowali

bobrowych gonów, sokolniczych, gajewników; w smo-

leskiej dzielnicy byli nieznani gdzieindziej : okolniczy,

kaznaczej, czasznik, danniczy. Z tych urzdów niektóre

zanikay z biegiem czasu, jak urzdy mostowniczych,

bobrowniczych i t. d. To znowu byy póniej niektóre
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z tych urzdów nadawane nie przez wielkiego ksicia,

ale przez wojewodów, jak niektórych horodniczych,

koniuszych, kluczników i owczych.

Za to znowu przybyway nowe urzdy. Tak w XVI w.

pojawi si urzd wojskiego. Urzd ten z Polski zo-

sta przeniesiony przedewszystkiem na Podlasie, ale

spotyka si go ju wtedy i poza Podlasiem. Funkcye

jego rozpoczynay si z chwil wyprawy wojennej

;

obejmowa on wtedy zarzd zamku na czas wojny;

z tego powodu wolny by od suby wojskowej. Na
Podlasiu pojawiy si ju w XV stuleciu urzdy
sdowe na wzór polski : sdzia ziemski, podsdek
ziemski i pisarz ziemski, póniej przyby i podkomo-
rzy. W latach 1565/6 przeprowadzono na Litwie nowy
podzia na powiaty, na którym oparto te nowy
ustrój sdowy, o czem bdzie mowa niej. Kade wo-

jewództwo odtd miao po kilka powiatów, wicej

równomiernych co do obszaru, ni dawne powiaty.

Kady powiat dosta osobnego sdziego, podsdka i pi-

sarza ziemskich — oraz i podkomorzego. Urzdy te

cile zastosowano do wzorów polskich.

Przy reformie z r. 1565 wprowadzono jeden jeszcze

urzd, którego w Polsce nie byo: marszaków po-

wiatowych. Marszaków dostay wszystkie powiaty

z wyjtkiem powiatu gównego kadego województwa,

tak wic, i w województwie wileskiem nie ma mar-

szaka powiat wileski, w trockiem powiat trocki i. t. d.

Stao si to z tego powodu, i w kadem wojewódz-

twie by ustanowiony jeden kasztelan, któremu oddano
w gównym powiecie te funkcye, jakie w innych po-

wiatach speniali marszakowie. Do marszaków na-

leao odebranie pospolitego ruszenia z powiatu od
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chorego i doprowadzenie do wojewody; te funkcye

w gównym powiecie peni kasztelan.

Nadawanie urzdów. Urzdy czy namiestników i

starostów, czy te wojewodów i kasztelanów, tak dwor-

skie, jak powiatowe, nadawa wielki ksi, w zasadzie

wedug swej woli. Byy jednak wyjtki. Przywilej z r.

1492 zastrzeg, a powtarzay to nastpne przywileje, i
dostojestwa i urzdy w czciach pogranicznych pa-
stwa ma hospodar nadawa w porozumieniu z rad. Cie-

kawszy wyjtek stanowiy urzdy wojewodów, pooc-

kiego i witebskiego, i starosty mudzkiego. W dzielni-

cach poockiej i witebskiej dziaay tradycye ustrojów

republikaskich pónocno-ruskich, które najsilniejszy

swój wyraz znalazy w organizacyi Wielkiego Nowo-
grodu. Kiedy te te terytorya przeszy pod wadz wiel-

kich ksit litewskich i dostay od nich namiestników,

póniejszych starostów, zamienionych ostatecznie na

wojewodów, to potrafiy uzyska t koncesy— wyranie

im to zawaroway przywileje — e król te godnoci na-

dawa bdzie „po staremu po ich woli", a jeli bdzie

im dostojnik „nielub", to da innego. Ludno wic wy-

znaczaa sama tutaj odpowiednich kandydatów i przed-

stawiaa ich wielkiemu ksiciu. Nie wiemy bliej, w ja-

kiej to dziao si formie; odkd powstaj sejmiki,

do nich nalea wybór wojewody. Podobny wpyw
potrafia sobie wywalczy i mud, która utrzymaa

jeszcze do wieku XV organizacy pierwotn, wiecow.

Liczy si z tern musia w. ksi, zwaszcza e po-

siadanie mudzi, tak wane dla Litwy, byo silnie

zagroone przez zakon niemiecki ; nie móg wic
ksi zraa ludnoci, musia j zyskiwa przez za-

pewnianie wpywu na sprawy pastwowe. Wyznacze-

nie starosty naleao te tu do ludnoci, jak w tam-
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tych dzielnicach; ale nietylko starosty, bo take i tiwu-

nów, którzy równie z wyborów pochodzili, a póniej

wogóle wszystkich urzdników, nawet kasztelana. No-
minacy dawa im nastpnie wielki ksi. Wyjtkowo
w r. 1522 da Zygmunt I ówczesnemu starocie Ja-

nowiczowi doywotnie prawo obsadzania wszelkich

urzdów na mudzi.
Prawa urzdników. Urzdy byy pierwotnie

dawane do woli w. ksicia, który je móg kadej
chwili odebra. Ale urzdy wojewodów i kasztelanów,

utworzonych w r. 1413, ju od pocztku uwaano
jako nadawane doywotnio; jako doywotnie uwaano
póniej i inne urzdy, tak wojewodów i kasztela-

nów, jak dworskie i nisze ziemskie, w praktyce za
byy nimi zwykle take i urzdy starostów. Stanowisko

urzdników wzmocnione zostao przez to, i wedug
przywileju zr. 1492 nie wolno byo hospodarowi urzdu
odbiera bez wiedzy rady wielkoksicej; nie wolno
te byo urzdników, jak i dzierawców, jeli byli po-

mówieni o ze gospodarowanie dobrami, usuwa na

zaoczne oskarenie, lecz tylko po wysuchaniu ich przez

ksicia. Przej te przepisy i jeszcze szerzej okreli
statut I.

Wynagradzanie urzdników byo rozmaite. Namiest-

nicy, póniejsi starostowie, brali cz dochodów z dóbr,

przez nich zarzdzanych, jak o tern bdzie mowa niej

;

nadto mieli prawo, gdy objedali dla celów admini-

stracyjnych czy sdowych podlege im terytorya, bdce
czy hospodarsk czy prywatn wasnoci, do utrzymy-

wania przez ludno i do podarków, co póniej czsto

byo okrelone dokadnie, ewent. zamieniane na wiad-
czenia w naturze czy pienine pod nazw stacyi lub —
w ziemiach poudniowo ruskich— poludia. Nieraz jednak
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pobierali poludie i obok tego zachowali prawo do

utrzymania. Obowizki te z dóbr prywatnych zostay

po wikszej czci usunite ju w XV wieku; utrzy-

may si pod nazw stacyi w dobrach hospodarskich,

silnie jednak ograniczone przez reformy gospodarcze

XVI w. Urzdnicy sdowi, a i inni, mieli prawo do

rónego rodzaju opat za czynnoci przez nich wyko-

nywane. Inni znowu dostawali uposaenie w ziemi

lub te dzierawy; wyjtkowo, lecz z biegiem czasu

coraz czciej, spotyka si stae roczne jurgielty.

Na Litwie nie bya znana incompatibilitas urzdów;

mona byo godnoci róne czy z sob, a nawet,

jak wiemy, niektóre urzdy wojewodów byy stale po-

czone z urzdami starostów. W praktyce zwaszcza

w XVI stuleciu w coraz wyszej zdarza si to mierze,

e po kilka urzdów piastowaa jedna osoba, nawet ta-

kich, które daway wstp do rady. Oczywicie zajmo-

wa taki dostojnik w radzie wtedy to miejsce, które

odpowiadao najwyszej z piastowanych przez niego

godnoci.

12. Rada i Sejm.

Literatura: JIioCaBCKia, CefiM, rozdz. 3-4, 6-7; Czerniak,

Parlamentaryzm litewski; MajinHOBCKin, Pasa; MaKCHMenKo,

CefiiiH ; .JeoHTOBHii), Pa,na; Tene, Biia; „TroGaBCHifi, OiepK,

rozdz. 30, 31, 35, 37, 44; -lamio, Hob^t-b, rozdz. 4.

Powstanie rady wielkoksicej. Prze-

bieg spraw z koca wieku XIV — walka o wadz wiel-

koksic — wpyn silnie na zmian stanowiska wiel-

kiego ksicia do spoeczestwa. Udzia, faktyczny oczy-

wicie, czci tego spoeczestwa, kniaziów z poza
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rodu Gedymina, jak i potniejszych bojarów, coraz

silniej zacz si zaznacza ; ten czynnik decydowa
o tem , kto zwyciy , w czyich rkach pozostanie

tron. W takich warunkach, czy Jagieo czy Witod,

jeli chodzio o waniejsze sprawy pastwowe, nie

mogli ju ich zaatwia sami, wzgldnie tylko przy

udziale swoich krewnych, czonków rodu Gedymina;
musieli powoywa do nich i innych kniaziów i boja-

rów, by tym aktom zapewni trwao, by je poprze
silniej, ni tylko absolutn swoj wol, która wpraw-

dzie wystarczaa w zasadzie, wedug prawa, nie moga
jednak czsto wystarczy w praktyce ycia, gdy nieza-

dowoleni mogli doprowadzi do tego, i wola wadcy
nie znajdywaa posuchu.

To byy podstawy wytworzenia si koo osoby

wielkiego ksicia rady wielkoksicej. W mniej wa-
nych sprawach hospodar o rad zapytywa tych, któ-

rych mia koo siebie; gdy jednak chodzio o czyn-

noci bardziej doniose, zwoywa ich z caego swo-

jego pastwa. Nie zawsze równie obszerne to grono,

bo e rada prawnie i nadal tylko rad bya, wielki

ksi by do swobodny w powoywaniu tych czyn-

ników, które z rad miay mu pospieszy. Ju jednak

w pierwszych dziesitkach XV stulecia pewne jednostki

uwaaj nie tylko za swój obowizek suy rad wadcy,
lecz take i za swoje prawo ; cho nigdzie nie stwier-

dzone wyranie, prawo to ich zostao uznane przez

zwyczaj, tak, i tych jedenostek nigdy nie brak byo
na zjazdach rady; ich te panami radami zaczto na-

zywa.

Skad rady. Skad rady nie by jednaki i z tego

wzgldu, i w biegu czasu, stosownie do przekszta-

ce pastwowego i spoecznego bytu wielkiego ksi-

Historya ustroju Polski II 9
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stwa, jedne czynniki z rady ustpoway, inne znowu

zdobyway sobie tu miejsce. W kocu wieku XIV obok

biskupa wileskiego, jedynego, jaki by wtedy na ziemiach

Wielkiego Ksistwa, prócz równie nielicznych urzdni-

ków dworu hospodarskiego, jak kanclerz, marszaek

i koniuszy, widzimy tu namiestników (póniejszych

starostów), ale tylko z obszaru Litwy cilejszej, jak

wileski, trocki, krewski, kowieski, oszmiaski, Wi-

komirski, miednicki i t. d., oraz kniaziów; gdy po-

wstay nowe stolice biskupie kocioa rzymsko- kato-

lickiego, stale wzywano ich pasterzy na rady wielko-

ksice ; oni te — zwani póniej panami radami du-

chownymi — pierwsze w radzie zajmowali miejsce.

Gdy powstay — w r. 1413 — pierwsze urzdy wo-

jewodów i kasztelanów, zajmujcy te godnoci odrazu

weszli jako rady wieckie do rady wielkoksicej

i pierwsze te wkrótce — usuwajc kniaziów — wzili

miejsce, w tym porzdku : wojewoda wileski, woje-

woda trocki, kasztelan wileski, kasztelan trocki. Po
nich od r. 1471 wszed do rady wojewoda kijowski.

Dalej szli namiestnicy i urzdnicy dworscy, ci ostatni

w coraz peniejszej mierze, w miar, jak ich przyby-

wao; o ile piastowali i inne godnoci, wojewodów

i kasztelanów (jak to zwykle byo z kanclerzami, mar-

szakiem ziemskiem, hetmanami), to oczywicie wyej

w radzie siedzieli. Najczciej z poród nich spotykao

si w radzie marszaków dwornych, gdy cile dworscy

urzdnicy rzadziej byli wzywani.

O ile chodzi o namiestników i ich udzia w radzie

hospodarskiej, przeprowadzi naley odrónienie mi-
dzy namiestnikami z obszaru cilejszej' Litwy a z reszty,

tj. dzielnic -anneksów. Namiestnicy z cilejszej Litwy

w duej mierze byli powoywani do rady; widzi si
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tu namiestników, majcych zarzd drobnych obszarów;

widocznie wszystkich ich uwaano jako tych, których

do rady mona powoywa. Inaczej, gdy chodzi o te-

rytorya z poza cilejszej Litwy ; z tych terytoryów

do rady wielkoksicej powoywano tylko tych, w któ-

rych rkach znajdowa si zarzd caych dzielnic,

a wic namiestników poockich, witebskich, smole-
skich i t. d. Inni namiestnicy z tych terytoryów, dru-

giego rzdu, nie byli na zjazdy powoywani. Na równi

z namiestnikami sta marszaek ziemi woyskiej, ró-

wnie do rady powoywany.
W pocztkach wieku XVI uleg pewnej zmianie

skad rady przez to, i weszli do niej utworzeni wtedy

nowo wojewodowie ; czciowo byli to nowi czonko-

wie rady, czciowo za zajli oni miejsce dawnych

namiestników z dzielnic, o ile te dzielnice wanie
w województwa zostay przeksztacone. Za Zygmunta I

skad rady uleg zmianie dalszej. Zniknli prawie z rady

kniaziowie, co tomaczy si zanikiem ich dawnego

stanowiska, osta si tylko z nich ksi sucki ; zni-

knli te i namiestnicy z obszarów cilejszej Litwy,

z wyjtkiem starosty mudzkiego. Skad rady ustala

si wic cilej; wchodzili do niej biskupi rzymsko-ka-

toliccy, wojewodowie i kasztelanowie, starosta mudzki,

ks. sucki, marszaek woyski, oraz urzdnicy dworu

hospodarskiego. Rok 1566 powikszy t rad o wszyst-

kich nowo wtedy utworzonych wojewodów i kaszte-

lanów. Przed uni skadaa si wic ta rada z 4 bisku-

pów, 13 wojewodów, 14 kasztelanów, starosty mudz-
kiego, marszaka woyskiego i urzdników dworskich.

Rada cilejsza. W tym do szerokim zakresie

zbieraa si rada wielkoksica tylko od czasu do czasu,

w razie potrzeby, od koca XV wieku, odkd wytwo-
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rzyy si sejmy, zwykle razem z sejmem, którego sta-

nowia cz skadow, ale nieraz przecie i obok sejmu.

Byo to ciao jednak do cikie, nie zawsze mona
byo je zebra, nadto za nie zapewniao ono utrzy-

mania tajemnicy. Ju te w XV wieku wytworzya si

obok tej rady obszerniejszej jeszcze druga rada, ci-

lejsza, która utrzymaa si i dalej w wieku XVI. Za

Zygmunta I i Zygmunta Augusta do tej rady wcho-

dzio osób niewiele .- biskup, wojewoda i kasztelan wi-

lescy, wojewoda i kasztelan troccy i starosta mudzki.

Zwróci jednak naley uwag na to, i z powodu

zwykej kumulacyi urzdów ci dostojnicy piastowali

take równoczenie i najwysze urzdy centralne, zwasz-

cza kanclerzy, marszaków, hetmanów. Okrelano t
rad jako tajn. Wyranego odgraniczenia kompetencyi

tej rady od rady w szerszem jej znaczeniu nie byo.

Kompetencya rady. Przez cay wiek XV
utrzymywaa rada swój charakter pierwotny — jak to

wskazuje ju sama nazwa — ciaa doradczego, które

w zasadzie prawnie hospodara nie krpowao. Fak-

tycznie jednak hospodar liczy si musia z t rad
i zwoywa j dla zaatwienia waniejszych spraw

pastwowych. Byy to gównie sprawy politycznej na-

tury, kwestya stosunku Litwy do pastw ociennych,

zwaszcza Polski, Zakonu i Moskwy, kwestye wojny,

pokoju i unii. Ale i o ile chodzio o sprawy zarzdu

wewntrznego, rada miaa gos ; nie byo jednak nigdzie

okrelon rzecz, w jakich wypadkach rad mia wielki

ksi zwoywa. Od niego to wycznie zaleao, od

jego poczucia, czy moe sam pewn spraw zaatwi.

Dopiero przywilej ziemski w. ks. Aleksandra z r.

1492 okreli prawnie udzia rady w czynnociach wa-
dzy. Te czynnoci byy nastpujce: 1) wysyanie po-
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sów w sprawach Wielkiego Ksistwa do pastw innych

2) nadawanie dostojestw, urzdów i dzieraw, które

si znajdoway w odleglejszych dzielnicach pastwa,

3) odbieranie urzdów i dzieraw, 4) rozporzdzanie

dochodami wogóle (wymienione specyalnie dochody

z ce, karczem i kar), które na rzecz publiczn byy wy~

cznie — wedug przywileju — przeznaczone. W tych

sprawach wic wielki ksi odtd by obowizany do

zapytywania rady swej o zdanie ; lecz i ten przywilej

nie zmusza go, by si do zdania rady stosowa. Je-

dynie zgoda rady konieczn bya, gdyby ksi do

chody skarbu chcia bez koniecznej potrzeby pobra

lub wywie z kraju. Inne sprawy móg ksi take

wnosi na rad, ale nie musia. Przywilej zawiera

wany przepis, i jeli hospodar jak spraw zaatwi

z rad, to nie moe nastpnie postanowienia cofn,
poprawi lub zmieni. Od ksicia wic zaleao, czy

takie sprawy radzie przedoy, gdy jednak to raz uczyni,

pozbawia si przez to monoci samowolnej zmiany po-

wzitych postanowie. Miao to znaczenie dla spraw

administracyjnych, ale take i ustawodawczych. W ten

sposób, o ile pewna kwestya przez rad raz ustawo-

dawczo zostaa zaatwion, to ju i wszelkie jej mo-

dyfikacye dalsze przyj musiay pod obrady rady.

Ten przepis wic zawiera mono ujcia przez rad
w jej rce ustawodawstwa. Przywilej z r. 1506 sfor-

muowa t kwesty szerzej i wyraniej, stanowic, e
statuty i zwyczaje stare zmieniane ani nowe nie mog
by ustanawiane bez zgody rady wielkoksicej, po-

stanowienie, powtórzone nastpnie przez póniejsze

przywileje, jak i statut 1. Przywilej za z r. 1529 zobo-

wiza monarch, e bez zgody rady nie moe wysya
posów do pastw zagranicznych.
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Tak pozostaa kompetencya rady a do koca jej

bytu, tj. do r. 1569, z wyjtkiem kwestyi ustawodaw-

stwa, które od r. 1566 przeszo — jak o tem niej —
w znacznej mierze do sejmu.

Geneza sejmu. Rozbudzenie wiado-
moci politycznej bojarów. Rada wielkoksi-

ca przedstawiaa si przez cay ten okres jako ciao,

majce charakter zgromadzenia urzdników. A jakkol-

wiek król przy obsadzaniu dostojestw i urzdów mu-

sia si liczy z tem, by powoywa na nie wybitnych

kniaziów i panów, bo tylko w ten sposób móg sobie

zapewni poparcie silniejsze w spoeczestwie, jakkol-

wiek rada prowadzia swoj polityk wasn, sprzeczn

nieraz z interesami dynastyi i hospodar musia si jej

podporzdkowywa, by nie utraci swej wadzy, to

jednak zawsze przecie o skadzie rady decydowao

piastowanie przez jej czonków godnoci i urzdów.

Nie zawsze jednak mogo wystarczy, ju w wieku

XV, poparcie samej rady wielkoksicej a wadca
musia wciga szersze warstwy do udziau w czyn-

nociach rzdowych. Tak dwukrotnie, w r. 1422 i w r.

1432, pokój zawarty przez Wielkie Ksistwo z Zakonem,

utwierdzony zosta ze strony czynnika spoecznego,

pierwszy przez czonków rady wielkoksicej, knia-

ziów i bojarów, nie piastujcych godnoci, drugi przez

kniaziów, bojarów i mieszczan z 17 miast. Tu wic
czynnik zewntrzny, danie drugiego kontrahenta, wci-

gno cz spoeczestwa w ten akt prawny, nadajc

mu inny charakter, nie ciaa doradczego, lecz gwa-

ranta w stosunku do wielkiego ksicia, za którego r-

czy, e pokoju dotrzyma. Obok tych dwóch aktów

widzimy udzia ogóu bojarów, i to czynny, w ak-

tach unii Litwy z Polsk z lat 1401, 1413 i 1432-4.
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W dwóch pierwszych uniach rada ustpowaa miej-

sca wprost ogóowi bojarów, w ostatnich braa udzia

obok bojarów. Cay szereg osób osobicie tu wic
gwarantowa uni, wystawiajc odrbne dokumenty,

umocnione ich pieczciami, które do tych aktów przy-

wieszay. I tu chodzio o to, e udzia tego czynnika

ma zabezpieczy ukad, ma by gwarancy, e unia

nie zostanie przez spoeczestwo odrzucon. I tu take

wic drugi kontrahent, pastwo polskie, wywoa ten

udzia czynnika spoecznego; doda jednak trzeba, i
tylko z obrbu cilejszej Litwy, która sama tylko te

unie zawieray.

Ten udzia jednak bojarów — obok rady, lub na-

wet z wykluczeniem rady — wystpowa sporadycznie;

nie by wynikiem rozwoju wewntrznego i spotgo-

wania znaczenia i prawnego wpywu czci spoecze-

stwa Wielkiego Ksistwa, zabezpieczonego przez jakie

akty prawne, lecz zjawi si wskutek dania czyn-

nika, stojcego poza pastwem, który nie dowierza

sile wadzy pastwowej, nie dowierza, by ona moga
dotrzyma swoich zobowiza, i z tego powodu da
odpowiedniej gwarancyi. Przy uniach za nadto i wadca
sam mia w tern interes, by w ten sposób gwarancy

umocni akt, przez niego zawarty, a zapewniajcy mu
trwao i si jego rzdów. Nie moe ulega wtpli-

woci, i tego rodzaju wypadki rozbudzay wysze war-

stwy, bojarów i panów, wcigay je do ycia publicz-

nego, uwiadamiay o tern, jak jest ich sia faktyczna.

Nie prowadziy jednak te sporadyczny charakter no-

szce wypadki do zapewnienia wyszym klasom spo-

eczestwa bezporedniego udziau w rzdach, opar-

tego o wyrany przepis prawny, do wytworzenia wa-
ciwego ustroju parlamentarnego.
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Znaczenie tradycyi samorzdu niektó-

rych dzielnic. Taksamo nie mogy doprowadzi

do tego i nie miay bezporedniej cznoci z kwesty

powstania sejmu litewskiego tradycye demokratycznych

urzdze, które spotykamy w niektórych — ale te
podkreli naley, e tylko w niektórych — dzielni-

cach pastwa litewskiego. Obce one byy zupenie —
poza mudzi — cilejszej Litwy, podporzdkowanej

bezwzgldnie wadzy absolutnej wielkiego ksicia lub

te kniaziów poszczególnych terytoryów, take i ewentu-

alnie po usuniciu tych wadców i zastpieniu ich przez

namiestników wielkoksicych. Obce byy take i po-

udniowym dzielnicom, które si Litwie podporzdko-

way, kijowskiej, woyskiej czy czerniechowsko-sie-

wierskiej. Ale i tam, gdzie te tradycye wystpoway, nie

byy one podstaw do wytworzenia ustroju parlamen-

tarnego; nie na nich opara si konstrukcya prawna

tego tworu, który mia w peni charakter zachodnio-

europejski. Jedynie jedno przyzna trzeba tej tradycyi —
przygotowanie gruntu pod ten udzia spoeczestwa

w rzdach, umoliwienie lepszego moe zrozumienia

dla przyjcia tych instytucyi nowych, atwiejszego do

nich nagicia si — ale i to w bardzo szczupej mie-

rze. Wchodz tu w rachub : mud — oraz pónocne
dzielnice ruskie: poocka, smoleska i witebska. mud,
spóniona w rozwoju, jeszcze w wiek XV wesza

z pierwotn organizacy rodow, zapewniajc udzia

w sprawach pastwowych masie ludzi wolnych, ju
zreszt równie róniczkujcej si co do pooenia
spoecznego; wadza litewska, nie chcc naraa si

na walk, robia ustpstwa na rzecz tego ustroju, przy-

znawaa mu wpyw na wybór urzdników. Ale te i na

tern koniec tej odrbnoci mudzi. Poock w duej
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mierze, take Smolesk, a zapewne, o czem zreszt

prawie nic nie wiemy, i Witebsk, naleay do typu

pónocnych rzeczypospolitych ruskich, demokratycznie

urzdzonych, zapewniajcych rzd wiecom, w których

bra udzia ogó ludnoci, od bojarów do tych naj-

niszych warstw, które okrelano jako „czernyje liudy".

I tu jednak ten demokratyczny pierwiastek znalaz

swój wyraz za rzdów litewskich w XV wieku prawie

e tylko w silniejszem zagwarantowaniu staryny oraz

w zapewnieniu czynnikowi spoecznemu wpywu na

wybór urzdników. Silniejsza czno spoeczestwa,

a raczej brak silnych rozdziaów midzy czciami
tego spoeczestwa, mogy nawet utrudnia w pewnej

mierze udzia tych dzielnic w yciu parlamentarnem,

które i na Litwie nosio wybitn cech parlamenta-

ryzmu stanowego.

Podstawy wytworzenia si parlamen-
taryzmu. Nie mona na Litwie upatrywa bezpore-

dniego zwizku midzy instytucyami rodowemi, które

widzimy na mudzi, i republikaskiemi, rozwinitemi

na wzór wielkiego Nowogrodu w pónocnych dzielni-

cach ruskich, a ustrojem litewskiego sejmu. Sejm ten

rozwin si tak, jak i inne ustroje sejmowe w zacho-

dniej Europie, z którymi wykazuje daleko idce ana-

logie. Jedno naley zaznaczy jako rónic bardzo

ciekaw, co nadto wprost przeczy zwizkowi instytucyi

sejmu z jakiemi wczeniejszemi instytucyami, majcemi
swoisty charakter na Litwie; trzeba byo znacznie du-
szego czasu, ni gdzieindziej, by instytucye nowe przy-

jy si, by ludno zrozumiaa ich znaczenie, by umiaa
z nich korzysta. Najprdzej umiaa si zastosowa do
nich ta dzielnica, która od tradycyi dawnych bya naj-

dalsza. Jestto Podlasie. Ale te to Podlasie zasiedli
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ywio polski, który z sob przyniós ju odpowiednie

wyrobienie polityczne, konieczne podoe dla rozwoju

instytucyi parlamentarnych.

Podstaw wytworzenia si parlamentaryzmu w ca-

ej zachodniej Europie, a take i na Litwie, byo przy-

znanie pewnym warstwom spoeczestwa przywilejów,

tworzcych na rzecz wszystkich jedenostek prawa pod-

miotowe, które bez ich zgody nie mogy uledz zmia-

nie. Jeli wic o jakiekolwiek chodzio zarzdzenie,

któreby naruszao te prawa podmiotowe, trzeba byo
zgody na to tych, którzy niemi byli bronieni. Zwykle

chodzio tu o ciary podatkowe i wojskowe ; wadza,

nie mogc podoa zadaniom, jakie na niej ciyy, dla

uchwalenia tych wiadcze wojskowych i podatkowych,

które szy na jej rzecz, musiaa odnosi si do uprzy-

wilejowanych, by zgodzili si na wiadczenia tego ro-

dzaju, dobrowolnie, bo ich broniy przywileje— oczy-

wicie pod dwoma warunkami: e ci uprzywilejowani

s do silni, by ewentualnie oprze si naruszeniu

przywilejów wbrew ich woli, oraz do uwiadomieni,

by naruszenie zrozumie.

Na Zachodzie Europy te warunki wszdzie zachodziy,

bo tam warstwy wysze byy dostatecznie silne i uwiado-

mione, by przywileje dla siebie zdoby, tembardziej wic,

by ich broni, o ile przypadkiem sia jakiej warstwy z po-

wodu specyalnych warunków nie osaba. Inaczej na

Litwie ; a tómaczy si to tern, e — jak ju wyej o tern

bya mowa— bojarzy dostali przywileje na wzór polski ze

wzgldu na uni, nim wic jeszcze doszli do tego uwia-

domienia, by warto przywilejów zrozumie, do tej

siy, by je zdoby. Nadto — na Litwie pozostay duej
(biorc porównanie chronologiczne) róne ciary na

rzecz pastwa oraz nieograniczona suba wojenna,
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znacznie póniej wic tu, ni gdzieindziej (i chronolo-

gicznie, i ze wzgldu na odstp od pojawienia si

pierwszych przywilejów) znalaza si wadza w koniecz-

noci odwoania si o pomoc do tych, którzy mieli

przywileje: szlachty, w któr si przeksztacay war-

stwy kniaziów i bojarów, duchowiestwa a wzgld-

nie i miast. Nieraz te w pierwszej poowie XV wieku

nakadali wadcy podatki nadzwyczajne ponad zwyk
norm na ludno, na bojarów, miasta i chopów,

bez zapytania si o to tych, którzy podatki paci mu-

sieli. Dla Litwy cilejszej mia tu decydujce znacze-

nie przywilej z r. 1447, którym hospodar zniós wik-

szo ciarów, jakie bojarzy dotd musieli ponosi.

W tym przywileju szuka naley — jak dla Polski

w przywileju koszyckiem z r. 1374 — podstawy, na

której wyrós parlamentaryzm litewski. Rzeczywicie ju

wkrótce po wydaniu tego przywileju syszymy po raz

pierwszy o uchwaleniu podatków, bo w r. 1450, na-

stpnie w r. 1473; czciej jednak dopiero odr. 1492.

Ale wtedy jeszcze, i dugo nawet póniej, szeroka

masa szlachty ani bya dostatecznie siln ani dosta-

tecznie uwiadomion, by z praw swoich umiaa ko-

rzysta. Wadza wielkoksica wiadoma bya swej

siy; a liczy si musiaa wobec uoenia si sto-

sunków spoecznych tylko z warstw najpotniejsz,

któr skadali kniaziowie fi "panowie. Nie wiemy nic

zgoa, jak si zachowaa wadza pastwowa w dwóch

pierwszych wypadkach, czy moe nie ograniczya si

do naoenia podatków z mocy uchway samej rady

wielkoksicej, w pewnej mierze reprezentujcej czyn-

nik monowadcy. W r. 1492 jednak na pewno tonie

wystarczyo — zebra si wtedy ju sejm, pierwszy,

o jakim mamy — skpe zreszt — wiadomoci.
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Sejm z roku 1492 ma doniose znaczenie z tego

powodu, i by to pierwszy sejm, w którym wzio
udzia cae Wielkie Ksistwo, nie tylko Litwa cilejsza.

Dzielnice, znajdujce si poza Litw cilejsz, ponosiy
wiksze ciary, nie miay te tak silnej ochrony od

monoci nakadania na nie podatków, jak by dla

Litwy cilejszej przywilej z r. 1447. Pierwszy sejm

wspólny zosta zwoany dla wyboru wielkiego ksicia.

Nastpne jednak powoywania na sejmy caej Litwy

trzeba przypisa temu, i przywilej z tego roku 1492

zosta wydany ju dla caej Litwy ; a przyj on w siebie

przepisy przywileju z r. 1447, wród nich za take
i przepis o ciarach. Wobec tego wic widocznie oka-

zao si rzecz niezbdn ca Litw na sejm wezwa,
a wic take Woy, Kijów, Poock i t. d. Od tej daty

na Litwie istniay ju stale sejmy ogólno-litewskie.

Skad sejmu. Gdzie chodzio o zmian czy de-

rogacy, choby na jeden raz, praw podmiotowych,

zawartych w przywilejach, tam powinni byli mie gos
wszyscy, których te przywileje broniy; wszyscy oni

powinni byli zgodzi si na t zmian czy derogacy
praw im zastrzeonych. Tak te byo na Zachodzie

Europy, gdzie albo wszyscy uprzywilejowani brali

udzia osobicie w sejmach, albo te wysyali swoich

penomocników, którzy ich zastpowali, ale cile po-

stpowa musieli wedug woli swoich pracodawców.

Inaczej przedstawiaa si ta kwestya na Litwie, co to-

maczy si nieuwiadomieniem ogóu uprzywilejowa-

nych i sabem stanowiskiem ogóu w stosunku do knia-

ziów i panów, tak silnych spoecznie i gospodarczo.

Na sejmy przybywaa caa rada wielkoksica,
obok niej byway wzywane jednak take i inne czynniki:

starostowie, dzierawcy i namiestnicy, chorowie,
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i wreszcie tywuni z Litwy cilejszej i mudzi. To jed-

nak by tylko czynnik urzdniczy. Do nich wysyane

byy imienne na sejmy wezwanie. Z poród tych, któ-

rzy godnoci i urzdów nie piastowali, wzywano na

sejmy osobicie wielu kniaziów i panów, zwaszcza

znaczniejszych. O ile chodzio o reszt szlachty, to

postpowano w ten sposób, i wielki ksi, zwoujc
sejm, poleca, by czy to wojewodowie w swoich wo-

jewództwach sami albo razem z starostami i dziera-

wcami, czy te chorowie, dobrali z sob po dwóch

z powiatu z szlachty i z nimi na sejm si stawili. Cho-

rowie specyalnie uchodzili jakby za reprezentantów

ogóu szlachty swego powiatu. Nie byo wic sejmi-

ków, nie byo wyboru posów na sejmy, lecz z no-

minacyi z góry naznaczano osoby, które miay zast-

powa ogó uprzywilejowanych. Ale mogli oni przy-

bywa osobicie bez ogranicze.

Ten sposób postpowania tomaczy si wanie
tern, i ogó nieuwiadomiony, majcy przywileje, a nie

umiejcy z nich korzysta ani ich broni, bierny wic
spoecznie i politycznie, nie mia si oprze naka-

zowi hospodara, szed za tymi, którzy nad nim góro-

wali czy to przez stanowisko swoje urzdowe, czy te
spoeczne i gospodarcze, pozwala si zastpowa przez

narzucone mu osoby, cho wszyscy mogli uczestniczy

w sejmie osobicie. Trzeba, co prawda, zaznaczy,

i udzia osobisty szlachty z caego obszernego pa-
stwa w sejmie nie by podany ze wzgldu na ad
i porzdek obrad, wogóle nawet ich mono, e cz-

sto znów szlachta, zwaszcza z województw ukrain-

nych, nie moga oddala si ze wzgldu na niebezpie

czeswo wojenne, za Zygmunta I i Zygmunta Augusta
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prawie bez przerwy groce czy ze strony Moskwy czy

te od Tatarów.

Sejmy obozowe. Sejmami, które obejmoway
rzeczywicie cay ogó szlachty, osobicie w nich bio-

rcej udzia, byy tylko za ostatnich dwóch Jagiellonów

nieraz zdarzajce si sejmy obozowe, odbywane w cza-

sie wypraw wojennych. Poniewa w pospolitem ruszeniu

brali udzia ci wanie, którzy do sejmu nalee mieli

prawo, wic te nieraz obrady w taki sposób si to-

czyy. Tylko duchowiestwo, tj. biskupów, przyzywano

wtedy jeszcze, bo oni od wypraw byli wolni a skadali

cz sejmu jako czonkowie królewskiej rady. Ale te

sejmy obozowe nie wiele mogy zdziaa, i ze wzgldu

na te tumy, które w nich bray udzia, i na warunki,

które w czasie wyprawy, tu przed rozpoczciem wojny,

oczywicie jakiemu spokojnemu obradowaniu nad spra-

wami pastwa zgoa nie sprzyjay.

Udzia innych czynników w sejmach
po za szlacht. Inne czynniki tembardziej ze

wzgldu na swoj sabo udziau w sejmach nie zdo-

ay sobie zapewni. Tak nie ma — podobnie jak

w Polsce — w sejmach duchowiestwa poza bisku-

pami, którzy przecie mogli broni interesu caego

stanu. Miasta, sabo rozwinite, nie potrafiy w szer-

szej mierze wywalczy sobie miejsca na sejmach, rów-

nie jak w Polsce, tak e tylko, podobnie jak na ko-

ronnych sejmach zasiadali jedynie posowie Krakowa,

na litewskie sejmy wzywano — przynajmniej w kocu
rzdów Zygmunta Augusta — miasto Wilno, by po-

sów wysyao. W r. 1564 zagwarantowano to prawo

Wilna tak, e miao ono posya dwóch lub trzech

swoich rajców z prawem gosu tylko w sprawach, tego

miasta si tyczcych.
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Powstanie sejmików. Cho jednak do
póno w stosunku np. do Korony, przecie powoli

postpowao naprzód uwiadomienie wród warstwy

szlacheckiej na Litwie. Nie wiele, moe nic ju wtedy

nie znaczya tradycya dawna na mudzi i w pónocno-
ruskich dzielnicach, tradycya, której brak byo zreszt

w przewanej czci pastwa, bo w caej Litwie ci-

lejszej i w dzielnicach poudniowo-ruskich. Gównie do
oywienia przyczyniay si dwa czynniki: powolne

wciganie szlachty w ycie publiczne, w obrady sej-

mów, coraz czciej si zbierajcych, zwaszcza za-

pewne udzia w sejmach obozowych, który oswaja
szlacht z tern, co to jest sejm, oraz przykad Polski,

któr coraz lepiej poznawaa litewska szlachta. A w niej

ju wanie ta nisza szlachta rzdzia, ona w swoje

rce uja ster dziaalnoci sejmowej, a wic i kie-

runku ycia pastwowego. Pod tym wpywem zacza
szlachta litewska stawia swój program, odrbny od

programu monowadztwa litewskiego. W zwizku
z tern musiao przyj do reformy udziau ogóu szla-

chty w sejmach litewskich.

Nie sposób byo, gdy szlachta zaczynaa coraz licz-

niej bra udzia w sejmach, utrzyma dawny sposób jej

udziau. Tego rodzaju udzia osobisty w sejmach

wszystkich tych, którzy mieli przywileje a dla obrony

swoich praw podmiotowych, gwarantowanych przez

te przywileje, zapewniony udzia w sejmach, by rze-

cz moliw tylko w niewielkich pastwach; nie na-

dawa si on dla pastw, znacznych rozmiarami. Tak
Polska przesza bardzo rycho do systemu wycznego
wysyania posów, tak Wgry te zarzuciy groma-
dne sejmy, ogarniajce ogó szlachty ; to byo rze-

cz konieczn i dla Litwy. A nadto dziaa tu jeszcze
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jeden czynnik, który reform przyspieszy : stosunek

do Polski. Liczy si Litwa musiaa z tern, e z Pol-

sk dojdzie do unii cilejszej ; do polskich urzdze
asymilowaa swoje, wród nich take i parlamentarne.

Pojawiy si w takich warunkach wreszcie sejmiki —
na wzór sejmików polskich.

Nim jeszcze caa Litwa sejmiki dostaa, ju one

zjawiy si w jednej jej czci, w tej dzielnicy, przez

któr polskie instytucye w duej mierze na Litw si

wdzieray. Byo ni Podlasie. Dzielnica ta, zasiedlona

w duej mierze przez polsk szlacht, najlepiej polskie

znaa instytucye. Tu ju te wczeniej spotykamy si

z sejmikami. Caa Litwa dostaa sejmiki dopiero przez

przywilej wileski z r. 1565. Przy organizacyi sejmi-

ków oparto si na wielkiej reformie nowego podziau

caej Litwy na powiaty, któr wanie przeprowadzano

wtedy ze wzgldu na now organizacy sdownictwa.

Sejmiki dostosowano do tego podziau; std te, gdy

sejmiki w Polsce róne co do rozcigoci obejmo-

way terytorya, jedne jedno województwo, inne po dwa
województwa, to znów inne istniay dla poszczegól-

nych ziem, Litwa odznacza si pod tym wzgldem
cisem przeprowadzeniem schematu. Kady powiat

dosta swój sejmik, który si zbiera w grównem mie-

cie powiatu, gdzie take odbyway si sdy. Kady
te powiat wysya po dwóch posów, gdy znowu w Pol-

sce, gdzie ta kwestya nie bya unormowan przez je-

dnorazowe zarzdzenie, ilo posów z sejmików bya
bardzo róna. Wszystkich powiatów na Litwie wyzna-

czono 30, wic posów na sejm wysyay razem 60.

W obradach mieli bra udzia i ci, co naleeli do rady

wielkoksicej a zamieszkiwali w powiatach, urzdnicy

ziemscy i powiatowi, oraz ogó szlachty
;
pierwsze dwie
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grupy obowizane byy do udziau w sejmiku pod

kar pienin. Na te sejmiki wysya hospodar — na

wzór polski — swoich upenomocnionych posów
z legacy, która poruszaa sprawy, o jakich sejm mia
obradowa. Sejmiki odrazu te zaczy na wzór pol-

ski uchwala dla posów instrukcye.

Kompetencya sejmu. Kompetencya sejmu

wyrobia si na gruncie przywilejów i praktyki. O ile

chodzio o zmian przywilejów, to takie sprawy mu-

siay i na sejm ; tak byo gdzieindziej, tak na Litwie,

w tern leaa podstawa ich bytu. Najczciej za cho-

dzio o derogacy postanowie, tyczcych si ciarów
warstwy szlacheckiej, a wic przepisów co do roz-

cigoci obowizku suby wojskowej i co do wol-

noci podatkowej. Przewana ilo sejmów zwoy-

wana bya dla zaatwienia tych spraw ; uchway podat-

kowe i wojskowe — to byy gówne uchway sejmów.

Sejm dokonywa te elekcyi nowego wadcy — zre-

szt tylko trzechkrotnie (1492, 1506 i 1522). Hospo-

dar w stosunku do sejmu praw swoich strzeg wcale

uwanie, niechtnie si zrzeka swoich atrybucyi, z nie-

chci patrzy, jeli w nie wdziera si sejm, któ-

remu te nieraz szorstko odpowiada w poczuciu

swej silnej wadzy. Jednak przecie sam hospodar pewne

rzeczy oddawa sejmowi do zaatwiania. Tak oba sta-

tuty litewskie, I i 11, zostay uchwalone przez sejmy,

a i kilka innych ustaw mniejszych w sprawach prawa

sdowego. Wielki ksi bd nie mia w tern wasnego

interesu, jak pewne sprawy z zakresu prawa sdowego
bd rozstrzygane, i dlatego odstpowa decyzy sejmowi

albo te, jak przy statutach, musia si na to godzi, gdy
one w wielu kwestyach dotykay praw podmiotowych szla-

chty. Równie unie z Polsk byy zawierane przy udziale

Historya ustroju Polski II. 10
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sejmów. Ale i w innych sprawach sejm, jeli nie by
ustawodawc, to stara si wydanie norm ustawo-

dawczych wywoa. Dziao si to w formie t. zw.

prób, które sejm zanosi do hospodara. e za Zy-

gmunta I i Zygmunta Augusta bardzo czsto si to

zdarzao, i sejm obradowa w nieobecnoci wadcy,

przebywajcego w Polsce, nie mogcego do Litwy

zjecha, wyrobia si forma odrbna dla tych prób,

która w sta wesza praktyk. Sejm swoje proby
razem zbiera i w liczbie kilkudziesiciu w jednym

przedkada pimie. Król odpowiada na to w pimie,

noszcym nazw otkazu, tak, e z osobna zaatwia
kad prob, bd to j uznajc, bd odrzucajc;

niekiedy, rzadko, zbywa j milczeniem. Taki otkaz

stanowi wic ustaw. Ustawa taka bya objawem woli

wadcy, wypywaa z jego wadzy ustawodawczej, do

objawu tego jedynie pobudk bya proba sejmu. Nie

byo to jednak rzecz konieczn, by tak spraw sejm

omawia; hospodar móg j zaatwi ustawodawczo

take i bez udziau sejmu. Dopiero statut II okreli

ustawodawczo kompetency sejmu, postanawiajc, i
zmiany w przywilejach i zwyczajach nale do sejmu,

jak równie uchway o wojnie i podatkach.

Czas i miejsca obrad sejmów. Sejmy zbie-

ray si w razie potrzeby, jeli wielki ksi uzna
potrzeb tego. Nie miay te ani staych oznaczo-

nych miejsc, ani czasu zbierania si. Zbieray si jed-

nak wcale czsto, czego powodem byy cige wojny,

jakie Litwa prowadzia za obu ostatnich Jagiellonów,

i wypywajca z tego potrzeba odnoszenia si o uchway

co do podatków i wymiaru suby wojskowej do sejmu.

Trway sejmy nieraz i po kilka miesicy. Zbieray si
w rónych miejscowociach, w Grodnie, Misku i t. d.„
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najczciej jednak w Wilnie, które uchodzio za zwy-

ke miejsce zebra i nawet zostao za takie wyranie

uznane, o ileby okolicznoci nie zmuszay do zwoania

go do innej miejscowoci. Ze wzgldu na ukady o uni

z Polsk nieraz te sejmy byy powoywane bliej gra-

nic Polski (Parczów, Brze), a nawet raz poza gra-

nicami Wielkiego Ksistwa, do Warszawy (w r. 1569,

ze wzgldu na sfinalizowanie atwiejsze unii).

Regulaminu obrad nie znamy; by tylko zwycza-

jowy, a brak dyaryuszy sejmowych nie dozwala na

jakie takie choby jego okrelenie.

13. Sdownictwo

Literatura: SchhckIM, JIhtobckIS TpHÓynani. ; Jlanno,

3eMCKifi cyfli>; Tene, IIoflKOMOpcKiii cy^o.; Tene, TpoAcmfi

cyn r
Jb; JIioCaBCRifi, OiepKt. rozdz. 43.

Wadza sdowa w cigu tego okresu, a do re-

formy, przeprowadzonej w r. 1566, cile czya si

z wadz jednych osób nad drugimi. O ile chodzio

o te warstwy spoeczne, które wytworzyy nastpnie

szlacht, tj. o kniaziów i bojarów, to podlegali oni s-
downictwu tych, którym byli podporzdkowani, wic
bd wielkiemu ksiciu, o ile ich stosunek by do niego

bezporedni, bd te kniaziom, od których zaleeli.

Zarówno w. ksi, jak i inni kniaziowie, wyko-

nywali w duej mierze to sdownictwo osobicie;

zwyczajnie jednak w ich imieniu sprawowali jurys-

dykcy ich urzdnicy, którzy obok tej wadzy, jak

mieli w zakresie zarzdu kraju, wic administracyi, byli

take i sdziami. W terytoryach, podlegajcych w.

ksiciu bezporednio, a powikszajcych si w miar

usuwania kniaziów, wadz sdow w coraz wikszym

zakresie przejmowali urzdnicy wielkoksicy, gdy
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w. ksi sam zbyt wiele innych mia zaj, tak e
ju w XV wieku, jeli nawet nie wczeniej, trzeba

uwaa sdownictwo tych urzdników w stosunku do

bojarów — a i kniaziów, o ile oni utracili swoj bez-

poredni podlego wielkiemu ksiciu — jako zwy-

czajne, a sdownictwo wielkiego ksicia jako wyjt-

kowe, cho bardzo rozlege, cho nawet znowu w biegu

czasu z szeregu przyczyn wzmagajce si co do iloci

spraw, które pod nie podpaday. Z tego wzgldu najpierw

wic zajm si sdownictwem zwyczajnem urzdników

wielkoksicych.

Sdy starostów. Tymi urzdnikami, którzy

wykonywali sdownictwo nad warstw bojarów (wzgl.

i kniaziów) byli namiestnicy wielkoksicy, siedzcy

po dworach i zamkach wielkoksicych. Wadza ich

w zasadzie rozcigaa si na obszar powiatu, który

podlega ich zarzdowi, tak e przed ich sd stawa

powinni byli w zasadzie wszyscy bojarzy, wzgldnie

póniej — gdy si wyrobio to pojcie — caa szla-

chta, osiada w powiecie, w charakterze pozwanych.

Póniej te sdy nosiy nazw sdów wojewodziskich,

starociskich lub sdów dzierawców, gdy pojawiy

si nowe nazwy na oznaczenie tych urzdów, z Pol-

ski przejte. Rónicy jednak midzy tymi sdami nie

byo, charakter ich pozosta taki, jakim by poprzed-

nio. Tak wojewoda, jak starosta, czy dzierawca, s-

dzi szlacht swego powiatu, która i pod wzgldem

administracyjnym bya mu podporzdkowan. Oczy-

wicie wic wojewoda mia t wadz waciwie jako

starosta, którym pozosta mimo zmiany swej nazwy,

za starostowie i dzierawcy tylko o "'tyle, o ile byli

waciwymi urzdnikami zarzdu kraju, nie za jeli

to byli zwykli zarzdcy kompleksów majtku monar-
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szego, ograniczeni wycznie do spraw gospodarczych,

a z tamtymi majcy tylko nazw identyczn, gdy tre
ich wadzy bya rón, jak np. ci, którzy z tiwunów

przemianowani zostali na dzierawców, a o których

mówi statut I litewski, wyranie im prawa do sdze-

nia szlachty odmawiajc.

Rónice wic co do rozcigoci terytoryalnej wa-
dzy sdowej takich starostów byy bardzo znaczne,

jak znaczne zachodziy rónice midzy obszernoci
ówczesnych powiatów.

Sdy te nazywa bd starociskimi. Sd taki by
jednoosobowy; sdzi wojewoda, starosta czy dzier-

awca, on wydawa wyrok. Sdzi w zasadzie w miej-

scu swej staej siedziby, ale nieraz i poza ni, tak e
dopiero w r. 1544 hospodar wyranie zastrzeg, i
poza siedzib waciw starocie sdzi nie wolno. Co
do kompetencyi tych sdów, to do nich naleay
wszystkie sprawy, zarówno z zakresu prawa prywat-

nego, jak i karnego, o ile bd ze wzgldu na osob
pozwanego lub te ze wzgldu na tre sprawy nie

byy z tego sdu wyjte i poddane pod sd wyczny
wielkiego ksicia.

Urzdnicy ci, sprawujcy sdownictwo, zwaszcza

wybitniejsi, jak wojewodowie i znaczniejsi starostowie,

nie byli w monoci sami osobicie zado czyni tym

wymaganiom, które na nich wkada obowizek wy-

miaru sprawiedliwoci. Dawali wic oni zastpowa
si przez mianowane przez nich od wypadku do wy-

padku, czy i stale, osoby, noszce nazw namiest-

ników lub marszaków. W póniejszym czasie namiest-

nicy ci zwali si nieraz na wzór polski take podsta-

rocimi. Taki namiestnik w peni zastpowa swego
mocodawc. 1 ten sd by sdem jednoosobowym. Do-
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piero statut I z r. 1529 wprowadzi przepis nowy, i
namiestnik moe sdzi jedynie z udziaem dwóch zie-

mian, wzgl. conajmniej jednego : nazywano ich nieraz

poprostu sdziami, a wyznacza ich w swoim powiecie

starosta. Przepis ten jednak nie wszdzie zosta prze-

prowadzony, tak, e jeszcze póniej go przypomina
hospodar (r. 1551). Od r. 1551 te sdy miay si od-

bywa cztery razy do roku a sesye ich trwa po 4

tygodnie.

Sd wielkiego ksicia. Miejsce jego
i skad. ródem prawa by wielki ksi, on te wy-

stpowa jako sdzia najwyszy. Przez cay ten okres

spotyka si te sdy hospodarskie, które odprawia

wielki ksi we wasnej osobie.

Sd ten nie mia adnej staej siedziby; sdzi ho-

spodar, gdzie si znajdowa, czy to bya jaka wiksza

miejscowo, czy nieznaczna; bez przerwy wic, gdy

kraj objeda, zaatwia sprawy sdowe, przed niego

wnoszone, taksamo, jak to byo take i Polsce, pod

wzgldem sdowym o tyle wyej od Litwy rozwinitej.

Nie byo te rzecz wykluczon, e sprawy z Wielkiego

Ksistwa szy przed hospodara, gdy si i w Koronie

znajdowa, e on w obrbie granic Polski w takich

sprawach wydawa wyroki. Dopiero w r. 1542 zaka-

za w. ksi przenoszenia spraw do swego sdu, o ile

bawi w Polsce, wolno jednak byo wnosi do niego

do Polski t. zw. otozwy, a i to zniesione zostao

w r. 1551.

W sdzie hospodarskim obok hospodara bray

udzia take i inne osoby w charakterze asesorów (na-

zwa asesorów jednak nie bya tu w uyciu). Móg w.

ksi sdzi take i bez ich udziau, co si jednak

rzadko zdarzao. Ilo asesorów bya rón; naje-
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ciej kilku tylko zasiadao, nieraz kilkunastu a nawet

i wicej. Asesorami byli najczciej panowie rady, ale

bd obok nich, bd te i bez panów rady, inne osoby,

przedewszystkiem urzdnicy dworscy (np. czsto mar-

szakowie), a nawet inni, nisi, a i kniaziowie i bojarzy

bez urzdów. Zdarzao si, jednak rzadko, e zasia-

daa przy wielkim ksiciu caa rada hospodarska. Ilu

byo asesorów, zaleao od obecnoci osób przy dwo-

rze, które w. ksi móg i chcia powoa do udziau

w swoim sdzie ; zaleao to tylko od jego woli, skad
ulega zmianie za kadym razem, gdy sd si odbywa.

Skad asesorów nie wpywa zgoa na to, jakie

sprawy sd zaatwia; nieraz przy bahej sprawie by
bardzo liczny, to znowu doniosy jaki spór rozstrzy-

ga hospodar w obecnoci kilku tylko asesorów, i to

nie piastujcych nawet wyszych godnoci. Jednake
przecie wielki ksi niekiedy odracza spraw, a si
zbierze wiksza ilo asesorów, zwaszcza z poród pa-

nów rad, a to w tych wypadkach, jeli bd sprawa jaka

bya bardzo zawikana, bd te zachodziy wtpliwoci
co do przepisu prawnego, który miano w pewnym
wypadku zastosowa.

Asesorowie mieli w sdzie tylko doradczy chara-

kter. W. ksi zapytywa ich o zdanie, bo oni mogli

mu doradzi, czy to znajc stosunki faktyczne, czy to

pouczajc go, jakie jest prawo, które do XVI wieku

rozwijao si prawie tylko zwyczajowo i wykazywao
znaczne rónice w poszczególnych czciach pastwa.

Lecz sdzi by tylko hospodar, tylko od niego zale-

aa tre wyroku. Radzi si asesorów, ale nie mu-
sia, móg ich powoywa, ilu chcia i kogo chcia,

móg przecie i bez nich si zgoa obej.
Obok dorady dawali jeszcze asesorowie pomoc
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w. ksiciu w przeprowadzeniu procesu, badajc doku-

menty, przesuchajc wiadków, dokonywajc wizyi i t. d.,

o ile im to wielki ksi zleci. Najczciej uywa on

do tego kanclerza i podkanclerzego, oraz marszaków.

Od koca wieku XV zdarzao si, i z polecenia wiel-

kiego ksicia wyznaczona przez ksicia osoba rozpa-

trywaa ca toczc si spraw i nastpnie refero-

waa j hospodarowi, który na tej podstawie wyda-

wa wyrok. W ten sposób uatwia sobie panujcy

wykonywanie sdownictwa, cho i w XVI wieku nie-

raz cay proces osobicie przeprowadza.

Sd wielkiego ksicia. Kompetencya.
Zakres spraw, które naleay do sdu wielkoksi-

cego, by bardzo róny ; z biegiem czasu, w XV, a zwa-

szcza w XVI wieku rós on coraz bardziej i coraz sil-

niej. Jak dugo istniay odrbne ksistwa z ksitami
na czele, to sprawy z tych ksistw nie podpaday pod

sd wielkiego ksicia, gdy tu sdziami byli tylko ci

dzielnicowi wadcy; w miar usuwania ich w. ksi
swoj jurysdykcy obejmowa i te terytorya. To jeden

z powodów, e ilo spraw w sdzie jego rosa; ale

obok tego czynnika, czcego si z kwesty rozci-

goci terytoryalnej wadzy w. ksicia, nie brako i in-

nych, zwaszcza e do sdu wielkoksicego przy-

chodzi szereg spraw na rónej podstawie prawnej,

czy to jako do sdu jedynie wycznego dla nich, czy

te jako do sdu, konkurujcego z innymi sdami,

bo bdcego sdem tego, który by ródem prawa

i stróem sprawiedliwoci. W. ksi móg kad
spraw z terytoryum, podlegajcego jego jurysdykcyi,

wzgl. jego urzdników, wywoa przed "Swój sd, kady

te móg spraw wnie wprost do sdu hospodara,

z pominiciem waciwego sdu. W. ksi móg tak
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spraw odesa do sdu niszego, czyni to jednak

rzadko, uwaajc za zasad, e nie powinien odma-

wia osobistego wymiaru sprawiedliwoci. Wobec
uznania w peni na Litwie zasady fori prorogati

mogy strony zawczasu si umówi o oddanie sprawy

wprost temu sdowi. Kady te z niszych sdów mia
prawo odesa spraw przed sd wielkoksicy, co

czyni nieraz, jeli wyaniay si jakie trudnoci w roz-

strzygniciu procesu, zwaszcza gdy zachodzia nie-

pewno co do przepisu prawnego, który naleao za-

stosowa. Nawet w biegu procesu, w jakiemkolwiek

jego stadyum, mogy strony zada odesania sprawy

do sdu hospodarskiego. Temu ostatniemu pooy
kres dopiero statut I, który postanowi, i odwoa
si mona do sdu w. ksicia, jeli proces si zacz,
dopiero po przeprowadzeniu postpowania proceso-

wego, a wic ju w formie t. zw. otozwu od wyroku.

W tych sprawach wystpowa sd wielkoksicy
jako konkurujcy z innymi sdami. Obok tego jednak

co do wielu spraw sd wielkoksicy przedstawia si
jako sd wyczny pierwszej instytucyi. Podstaw do
kompetencyi wycznej tego sdu byy : bd osoba

pozwanego, bd te charakter sprawy, o któr cho-

dzio. Wycznie sdowi hospodarskiemu podlegay

pewne, i to liczne kategorye osób. Tylko w. ksi
móg sdzi kniaziów, którzy bezporednio od niego

byli zawili. W cigu wieku XV wyrobia si zasada,

e tylko sdowi wielkiego ksicia podlegaj panowie

rady, wogóle panowie, a zdaje si e nawet wogóle

wszyscy urzdnicy we wszystkich sprawach, cho
kwestya to nie zupenie jasna. Take i gocie, tj. cu-

dzoziemcy bawicy w pastwie, temu podlegali sdowi.
Mówiono o tych osobach, e one s w przysdzie



154 OKRES li.

hospodara, e nie siedz w powiecie, w przeciwsta-

wieniu do szlachty, która w powiecie siedzi, tj. pod-

lega zwykej jurysdykcyi urzdników wielkoksicych.

Obok tych osób, które z mocy swego urzdu czy sta-

nowiska spoecznego tylko sdowi ksicia byy pod-

dane, spotyka si zwaszcza w XVI wieku jeszcze liczny

szereg osób z poród szlachty, które nie siedziay

w powiecie, bo zostay wyjte z pod jurysdykcyi zwy-

kej a poddane wielkoksicemu przysdowi przez

specyalny przywilej, czyli t. zw. listy zakrywalne. Roz-

cigo tych listów nie odnosia si jednak do dóbr

póniej nabytych, to znowu mogo takie wyjcie

z zwykych sdów odnosi si tylko do pewnych dóbr.

Ilo takich przywilejów w XVI wieku bya bardzo

znaczna.

Wszystkie te wyjcia z pod zwykej jurysdykcyi, czy

ze wzgldu na stanowisko lub urzd osób, czy te

oparte o listy zakrywalne, usuno dopiero wprowa-

dzenie w ycie w r. 1566 drugiego statutu litewskiego.

Ale nietylko ze wzgldu na osob podsdnego s-

dzi sprawy hospodar w pierwszej instancyi ; dziao si

to take i ze wzgldu na istot sprawy. Okrelia to

praktyka ju czciowo w XV wieku; niektóre sprawy

wyranie temu sdowi przekazyway i pomniki usta-

wodawcze (sudiebnik z r. 1468 i przywilej ziemski z r.

1492). Dopiero jednak dla XVI wieku dokadniej da

si zakres tych spraw ustali ; wyliczyy je — jednak

nie wszystkie — pierwszy i drugi statut. Tak do sdu

wielkiego ksicia wycznie naleay sprawy z zakresu

prawa publicznego, jak spory midzy grupami spoe-

czestwa, kwestye stanu, np. przyznania szlachectwa,

i t. d. Osobn grup stanowiy sprawy, które tyczyy

si dóbr i dochodów hospodarskich, w których tylko
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w. ksi móg wyrokowa, oraz sprawy przeciw urz-

dnikom o krzywdy. Z zakresu prawa prywatnego do

sdu hospodarskiego naleay (stwierdza to i przy-

wilej z r. 1492) sprawy o nieruchomoci, cho nie-

podobna bliej okreli, w jakim zakresie. W szero-

kiej mierze dla sdu w. ksicia byy zastrzeone sprawy

karne; sudiebnik z r. 1468 zastrzega dla jego jurys-

dykcyi najazdy; naleay tu — peniej stwierdza to

dopiero statut I — zdrada gówna, obraza wadzy wiel-

koksicej (za któr uwaano i niewypenienie wy-

roku w. ksicia, naruszenie polece pisemnych ksi-

cia, zniszczenie ich, sfaszowanie i t. d., jak i prze-

kroczenia wobec urzdników w. ksicia), przestpstwa

wojskowe (niestawienie si do suby i t. d.), naru-

szenia praw majtkowych w. ksicia (grabie dóbr ho-

spodarskich i t. d.), przestpstwa, dokonane w miejscu

pobytu w. ksicia lub w sdzie przeciw sdziom,

wreszcie takie, które za sob jako kar wiody utrat

czci, lub te gdy szo o faszywe obwinienia o czyny,

majce charakter habicych (te dwie ostatnie grupy

spraw zastrzeg dla sdu wielkoksicego ju przy-

wilej z r. 1492).

Obok tych spraw sd hospodarski rozpatrywa jeszcze

sprawy, które do niego przychodziy w drodze otozwu

i apelacyi. Apelacyi we waciwem tego sowa zna-

czeniu, tj. jako ponownego rozpatrzenia przez sd
wyszy sprawy, ju sdzonej przez sd pierwszej in-

stancyi, prawo litewskie nie znao a do II statutu z r.

1566, który j wprowadza, lecz w tych wypadkach

tylko, jeli strona uwaaa si za pokrzywdzon przez

to, i sdzia wyda wyrok wbrew prawu, tj. wbrew sta-

tutowi, lub wbrew prawu zwyczajowemu, o ile brako

przepisu na jaki wypadek w statucie ; ale i statut II
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jeszcze obok apelacyi zna otozew czyli otzywanie. Oto-

zew oznacza to, co w Polsce nazywano mocy: skarg
na sdziego, i wyda wyrok wbrew prawu. Ta insty-

tucya zastpowaa w XV i XV stuleciu brak apelacyi;

przy otozwie nie wystpoway te strony, co w pierw-

szym procesie, gdy tu stron pozwan by sdzia,

który poprzednio wyrokowa, i w razie skazania on

te musia szkod stronie powodowej wynagrodzi,

co wyroku pierwszej instancyi nie zmieniao. Zazna-

czy jednak naley, e nazw otozwu okrelano pó-
niej nie tylko mocy, ale i waciw apelacy, jak

i zwyke przeniesienie sprawy do sdu wyszego.

Otozwy we waciwem znaczeniu, tj. mocye, szy

od sdów pierwszej instancyi do hospodara, i to czy

sdzili sami urzdnicy czy ich zastpcy. Dopiero statut

I z r. 1529 wprowadzi rónic midzy sdami pierw-

szej instancyi wojewodów i starostów — a dzierawców.

Od dzierawców mocya sza do starosty lub woje-

wody, od wojewody lub starosty do sdu wielkiego

ksicia lub te sdu rady wielkoksicej. Wedug po-

stanowienia z r. 1542 tak od wyroku dzierawców,

jak i wszystkich starostów (z wyjtkiem mudzkiego),

wolno si byo odwoywa tylko do wojewodów, od

wojewodów i starosty mudzkiego do sdu rady, o ile

w. ksicia nie byo w Litwie, a od niej do w. ksicia.

W r. 1551 przeprowadzono t zmian, i sdem pierw-

szej instancyi miay by sdy zastpców wojewodów,

starostów i dzierawców, do których szy otozwy, a od

nich, o ile nie byo w. ksicia w kraju, do sdu rady,

od sdu rady wreszcie do hospodara, który raz w rok

sdzi je mia w obrbie Litwy.

Sdy komisarskie. Ju w XV wieku wielki

ksi wyrcza si nieraz w rozsdzaniu spraw, które
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przed jego przychodziy forum, komisarzami, którzy

za niego badali spraw i wydawali wyrok. Za kadym
razem z osobna wadca musia ustanawia takich ko-

misarzy dla pewnej sprawy ; wyznacza bd jednego,

bd te kilku, którzy sdzili kollegialnie. Najczciej

wyznacza takich sdziów komisarskich wtedy, jeli

sprawa wymagaa przeprowadzenia dochodze na miej-

scu, ale take i w innych sprawach, o ile uzna to za

potrzebne. Dopiero II statut litewski zastrzeg, i wielki

ksi bdzie takie sdy wyznacza tylko w sprawach

o granice midzy dobrami hospodarskiemi a szlachec-

kiemi oraz o wykup dóbr wielkoksicych. Od sdów
tych apelacya sza do sdu osobistego wielkiego

ksicia.

Sd asesorski. Komisye nieco przyniosy ulgi

w. ksiciu w wykonywaniu sdownictwa, lecz niewiele.

W miar, jak rosa ilo spraw, które szy na sd
ksicia, coraz to trudniejsz byo rzecz, by on na

swoich osobistych sdach móg je rozstrzyga. Byo
rzecz wic nieuniknion, e wielki ksi musia
stara si o to, by w jaki sposób ciar ten cho
czciowo z siebie zrzuci. Cho te przez cay ten

okres cigle si spotyka sdy osobiste ksicia, to obok
nich powstaway inne sdy, z sdów hospodarskich

osobistych wywodzce swój pocztek, a majce ten

sd zastpi.

Wród tych sdów od pocztku wieku XVI conaj-

póniej wystpuje sd, który sam si okrela jako

sd hospodarski, a przedstawia jako zupenie analo-

giczny do sdu, znanego w Polsce pod nazw asesor-

skiego. Wielki ksi zleca kilku, trzem lub wicej,

osobom, najczciej branym z poród panów rad, roz-

sdzenie pewnej sprawy na swoim dworze. Jeszcze za
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rzdów Zygmunta starego oddawa im wadca do za-

atwienia nie jedn spraw, ale cay ich szereg, na

czas, jak dugo trwaa sesya; zaatwiali sprawy w tej

miejscowoci, w której przebywa wielki ksi, na

jego dworze. Przeprowadzali oni cay proces i wyda-

wali wyrok. Nieraz jednak, gdy zachodziy jakie kwe-

stye wtpliwe, zwracali si o porad do króla. Dziao

si to zarówno odnonie do kwestyi, które si wyoniy
w cigu postpowania sdowego, a majcych uboczne

znaczenie, jak równie odnonie do caej sprawy i wy-

roku. Wyrok móg by wic wydany na tym sdzie

z nauki hospodarskiej, tj. wedug jego rozstrzygnienia,

które sd taki wizao. Moga zreszt sprawa taka

przej z tego sdu do sdu osobistego wielkiego

ksicia, jeli bd j tene przed swój sd wywoa,
bd te day tego obie strony. Od wyroku sdu
asesorskiego mona byo wnie apelacy do sdu
osobistego -hospodara, jednak tylko wtedy, jeli wyrok

nie by wydany z nauki hospodarskiej, gdy wtedy by
on wyrokiem samego wielkiego ksicia i jako taki by
wyrokiem ostatecznym.

Sd marszakowski. Obok sdu asesorskiego

zastpowa wielkiego ksicia, przynajmniej od poczt-

ków wieku XVI, take inny jeszcze sd, który równie

z jego sdzi poruczenia, o ile mu ksi te sprawy

w swoim zastpstwie zleci. I on wic nie mia jakiej

okrelonej wasnej kompetencyi, a przedstawia si jako

sd komisarski. By ten sd sdem jednoosobowym

lub te kollegialnym. Jako kollegialny wystpuje rza-

dziej (tylko za Zygmunta l), zwykle by jednoosobowym.

Nosi on nazw sdu marszakowskiego, a to z tego

powodu, i sdzi bywa jeden z marszaków, którego

do tego wyznaczy hospodar, i on dobiera sobie ase-
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sorów, albo te, jeli sd skada si z kilku osób,

kollegialnie sprawy rozstrzygajcych, to wród tych

osób znajdowao si kilku marszaków. Sd taki s-
dzi tak w czasie pobytu na Litwie wielkiego ksicia,

jak i — w przeciwiestwie do sdu asesorskiego —
take w czasie jego niebytnoci. Od sdu marszakow-

skiego mona byo oczywicie take apelowa do oso-

bistego sdu hospodarskiego, chyba e sd taki wy-

dawa wyrok na podstawie nauki hospodarskiej.

Sd rady wielkoksicej. Inny charakter,

ni te sdy, które zaatwiay sprawy w zastpstwie w. ksi-

cia tylko, o ile im to w. ksi poruczy, mia sd rady

wielkoksicej. Rada hospodarska zaatwiaa sprawy

sdowe ju w drugiej poowie wieku XV, za Kazimie-

rza Jagielloczyka, który nieraz przez czas duszy
bawi poza granicami Litwy. W tej nieobecnoci w.

ksicia szuka naley przyczyn powstania kompetencyi

rady w sprawach sdowych w zastpstwie wielkiego

ksicia. Nieraz jej w. ksi poleca zaatwienie pew-

nych spraw; ale i bez tego sprawy do niej byy wno-

szone (jak to np. zawiadcza i sudiebnik z r. 1468). Nie

jest dotd bliej znana dziaalno rady jako sdu ; to

tylko mona powiedzie dzi, i widocznie nie by sd
rady cilej zorganizowany ani te wogóle nie rozwi-

n jakiej wydatniejszej dziaalnoci. W sdzie brali

udzia ci z panów rad, którzy na razie znajdowali si

w Wilnie; w wikszym komplecie sdzi on tylko na

zjazdach rady. Statut litewski I zawar kilka postanowie,

które sd rady zorganizoway jako instytucy sta i do-

kadniej go okreliy. Rada wielkoksica miaa si
zbiera dla wykonywania sdownictwa raz na rok. Te

zjazdy rady dla spraw jurysdykcyi nosiy nazw sej-

mów rokowych lub sdowych ; sesye okrelano jako
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roki sdowe wielkie lub roki ziemskie. W kilka lat

póniej — data dokadna nie jest znana — oznaczono

dla nich dwa terminy do roku, co jednak zmieniono

w r. 1551, przywracajc jeden termin na rok, i znowu

w r. 1554, odkd miay si zbiera dwa razy rocznie.

Radzie podlegay sprawy tych, którzy byli wyjci z pod

sdownictwa powiatowego, jak i skargi na wojewodów

i starostów (otozwy). Sejm sdowy mia wyrokowa
bez wzgldu na to, ilu z czonków rady wemie w nim

udzia.

Te sejmy sdowe jednak nie speniy nadziei, które

do nich przywizywano. le si na nie zjedano, tak

e nie dochodziy; wielki ksi przyjmowa do swego

sdu sprawy z Litwy — na co si alia rada — na-

wet bawic w Polsce, tumaczc to wanie niedocho-

dzeniem sdów rady. Sd rady przesta istnie z chwil

wprowadzenia w ycie II statutu litewskiego z r. 1566.

Potrzeba reformy. Za Zygmunta Augusta

pojawiaj si i coraz potniej denia do reformy

sdowej. Dwie byy gówne wady tego ustroju, które

trzeba byo usun. Jedn — to wyjcia, i to bardzo

liczne, z przysdu zwykych sdów. e takie osoby

byy poddane tylko sdowi wielkoksicemu, wzgl.

sdom, które go zastpoway (od których jednak prze-

cie bya jeszcze moliwa w duej mierze apelacya),

byo to utrudnieniem bardzo znacznem dochodzenia

sprawiedliwoci. Skarya si na to szlachta, która,

sama w powiatach siedzc, odczuwaa bardzo, i, gdy

chodzio o panów-rady lub o panów chorgiewnych

i wogóle inne osoby, poddane wycznie sdowi ho-

spodara, musiaa szuka sprawiedliwoci daleko od

powiatu, w którym siedziaa, co byo poczone z trud-

nociami i stratami materyalnemi, a nieraz i latami
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czeka, a wielki ksi na Litw przybdzie. Czem

bardziej rosa samowiedza szlachty zwykej, czem le-

piej rozumiaa swoje potrzeby, uczya si je for-

muowa, tern silniej te zaznaczaa si jej dno do

uzyskania reformy sdowej, a czego da, tego si

ta szlachta uczya od Polski ;
jak w Polsce kady, kto

do szlachty nalea, bez wzgldu na jego stanowisko

spoeczne, w zasadzie odpowiada wobec swoich s-
dów w powiecie, w którym mieszka, tak chciaa szla-

chta litewska, by i na Litwie wszyscy, nalecy do

szlachty, czy to ksita, czy panowie rady i t. d.,

obowizani byli stawa wobec powiatowego sdu.

Zniesienie wic wszelkich wyj z pod tych sdów,
usunicie uprzywilejowanego dla pewnej klasy osób

sdownictwa wielkoksicego i podporzdkowanie

ich na równi z innymi pod sd w powiecie — to

zasadniczy postulat szlachty w zakresie reformy s-
dowej.

Drug wad ustroju sdowego litewskiego byo
przecienie sdu wielkoksicego. Dawao si to Od-

czu królowi, który nie móg podoa zadaniu, i szla-

chcie, która musiaa dugo czeka na wymiar spra-

wiedliwoci. A to przecienie leao gównie w tern,

e do sdu króla przychodzia mnogo spraw osób,

wyjtych z pod przysdu powiatowego; jak wiemy,

by ten stan i z innych powodów atakowany przez

szlacht. Taki stan rzeczy uatwia reform przez to,

i usunicie egzempt sdowych uczynioby zado

Historya ustroju Polski
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i postulatom szlachty, by wszyscy sdzili si w po-

wiatach, i równoczenie odciyoby znacznie sd
wielkoksicy. W tym te kierunku sza akcya szla-

checka za Zygmunta Augusta i doprowadzia ostatecz-

nie do reformy, któr zasadniczo przyzna przywilej

t. zw. bielski z r. 1564 a przeprowadzi statut II.

Nie ograniczya si jednak szlachta do dania
usunicia egzempt sdowych; z tern miaa i razem

reforma ustroju sdów niszych. Jak cay ruch ten by
silnie zaleny od wpywów polskich, tak te i w sfor-

muowaniu postulatów, jak ma wyglda reforma s-
dów niszych, posza szlachta za wzorem polskim,

i to bardzo niewolniczo ; nie wymylia adnego no-

wego ustroju, a kopiujc wzory polskie, daa wpro-

wadzenia w miejsce dotychczasowych sdów wojewo-

dów, starostów i dzierawców — sdów ziemskich,

grodzkich i podkomorskich, tak, jak one istniay w Pol-

sce, prawie bez adnych nawet modyfikacyi. Nie za-

stanawiano si nad tern, e ta organizacya ma braki,

e podzia na sdy ziemskie i grodzkie z tak kom-

petency, jak one miay w Polsce, mona byo wy-

tomaczy i zrozumie ze wzgldu na rozwój gene-

tyczny tych sdów, ale e mia on liczne wady, które

naleaoby usun, zwaszcza za, e rozdzia kompe-

tencyi naleao oprze na janiejszych podstawach.

Zaznaczam to, by podnie, jak zalen bya Litwa,

cho sama dla siebie przeprowadzaa reformy, od po-

j i instytucyi polskich, jak w nich szukaa podstawy

dla swego rozwoju, dla postpu naprzód w instytu-

cyach ustrojowych. Sdzi naley, i pociga do tych

sdowych urzdze polskich szlacht/ litewsk zwasz-

cza ustrój sdów ziemskich, które, jako zoone z s-
dziów, wybieranych przez sam szlacht (dla cisoci
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zaznaczy naley : ona przedstawiaa po 4 kandydatów

na stanowisko sdziego, podsdka i pisarza, z których

król nominowa) przeciwstawiay si silnie dotychcza-

sowej organizacyi sdów litewskich, które poczone
byy z posiadaniem urzdów wojewody, starosty czy

dzierawcy, nadawanych wycznie przez wielkiego

ksicia, uwzgldniajcego przedewszystkiem przy nomi-

nacyach ywio monowadczy.
Reforma sdownictwa. Wprowadzenie

sdów ziemskich, grodzkich i podko-
morskich w r. 1566. By jednak przeprowadzi re-

form, trzeba byo odebra wadz sdow tym, którzy

j dotd posiadali. A oni uwaali t wadz — dajc
przecie i znaczne dochody — za prawo nabyte, którego

im nie byo mona odebra bez ich zgody. Presya ze

strony szlachty, wzgld na toczc si spraw uregu-

lowania stosunku do Polski, to powody, dla których

monowadztwo, w którego w rkach byo sdowni-

ctwo, okazao skonno do ustpstw w tym kierunku.

Na sejmie bielskim z r. 1564 ci, którzy dotd spra-

wowali sdy, wic wojewodowie, starostowie, dzier-

awcy, czy jak si nazywali, zrzekli si dobrowolnie

wobec wielkiego ksicia wszelkich swoich praw do

sdownictwa i korzyci z niego, co ksi stwierdzi

w przywileju, od miejsca, gdzie si sejm odbywa,
zwanym bielskim.

Równoczenie przywilej bielski stwierdzi jeszcze

jedno: dobrowolne zrzeczenie si prawa do sdzenia

wycznie przez wielkiego ksicia ze strony tych wszyst-

kich, którzy to prawo dotd posiadali. Poniewa by
to przywilej, a wic prawo ich traktowane byo jako

prawo podmiotowe, usunicie tego stanu rzeczy, nie-

zbdne dla przeprowadzenia reformy sdownictwa.
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mogo doj do skutku tylko za dobrowoln zgod
uprzywilejowanych. Pod presy ze strony szlachty mo-
nowadcy i urzdnicy, bo w praktyce ci mieli sdowe
egzempty, wyranie zrzekli si tego prawa. W ten

sposób usunito dwie prawne przeszkody, stojce na

drodze reformie sdownictwa pierwszej instancyi.

Statut II w redakcyi z r. 1564, tj. w tej, w jakiej

zosta uchwalony z zastrzeeniem jeszcze poprawy,

wprowadza na Litwie dwa sdy, które jako sdy
pierwszej instancyi istniay w Polsce : sd ziemski i sd
grodzki. Nie wprowadza statut trzeciego z tych s-

dów pierwszej instancyi, jakie znaa Polska : sdu pod-

komorskiego. Dopiero przy poprawie statutu na sejmie

wileskim w grudniu 1565 r. sd ten dodatkowo tu

wprowadzono.

Sd ziemski zosta utworzony cile na wzór pol-

ski. Skada si wic mia z sdziego, podsdka

i pisarza; kandydatów na te urzdy wybiera sejmik,

a to po czterech, i z tych kandydatów jednemu nada-

wa urzd wielki ksi. Urzd ten by doywotni; ograni-

cze co do wyboru osoby nie byo, byle by to szla-

chcic osiady. Sd zbiera si na roki trzy razy w cigu

roku. Jedn tu widzimy zmian w stosunku do Polski;

w Polsce sd ziemski istnia w zasadzie jeden dla ka-

dego województwa, i objeda powiaty, zjedajc do

nich na roki, a wyjtkowo tylko niektóre ziemie miay

osobny swój sd ziemski. Na Litwie, wprowadzajc

t instytucy sdów ziemskich, zmodyfikowano j pod

wzgldem rozdzielenia terytoryalnego, a mianowicie za-

stosowano do przeprowadzonego wanie wieo po-

dziau na powiaty; w kadym powiecie mia by osobny

sd ziemski, tyle ich wic byo na Litwie, ile powia-



REFORMA SDÓW 1566 R. 165

tów. Powiat zatem sdu ziemskiego na Litwie pokrywa

si z powiatem administracyjnym, czego nie byo
w Polsce ; wyborów dokonywa sejmik odnonego
powiatu, a jak wiemy, kady powiat mia tu swój

sejmik.

Sdowi ziemskiemu podlegaa caa szlachta, która

w danym mieszkaa powiecie, bez adnych ju wy-

jtków. W zasadzie do tego sdu naleay wszystkie

sprawy, w których szlachta wystpowaa w charak-

terze pozwanego, z wyjtkiem spraw, które byy wy-

ranie przekazane innym sdom, czy to pierwszej in-

stancyi, czy to hospodarskiemu. Obok sdu ziemskiego

zosta postawiony urzd zamkowy, czyli, jak go zwano

w Polsce, a take wkrótce póniej i na Litwie, sd
grodzki. Pozornie tylko zdawa si moe, i w sd
ten przeksztaci si dawny sd starociski ; rónice

midzy dawnym sdem starociskim a nowym grodz-

kim byy zasadnicze. Podobiestwo wykazuje tylko

skad sdu ; na czele jego sta starosta, który nomi-

nowa swobodnie wedug swego uznania — byle

z szlachty tego powiatu — jako zastpc namiest-

nika lub podstarociego (rónica w nazwie nie miaa
adnego praktycznego znaczenia), oraz sdziego grodz-

kiego i pisarza grodzkiego. Sd ten sdzi sprawy raz

na miesic na t. zw. roczkach grodzkich ; wpisy je-

dnak do ksig przyjmowa bez przerwy. Sd grodzki

by sdem jednoosobowym; roztrzyga o sprawie sta-

rosta, wzgl. podstaroci (namiestnik), sdzia prowadzi

formaln stron procesu, pisarz za kancelary. Od
wyroku sdu, gdy starosta w nim nie zasiada, sza
apelacya do starosty. e w sdy grodzkie zmieniy si da-

wne sdy wojewodów, starostów i dzierawców, o ile

mieli jurysdykcy, powiaty ich byy rónej wielkoci i nie
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schodziy si z powiatami ziemskimi. W gównym po-

wiecie kadego województwa (tak zwanym, jak woje-

wództwo, a wic wileskim w województwie wile-

skiem i t. d.) sdownictwo grodzkie naleao do wo-

jewody. Wojewoda by tu starost, i std sd taki

nazywany by wojewodziskim, cho w swej istocie

zwyky by to sd grodzki. Nie tyczyo si to jednak

piciu województw, nowo utworzonych w r. 1566.

Jeli co do skadu swego przypomina nieco sd
grodzki dawny sd starociski, to zasadniczo inaczej

przedstawia si jego kompetencya. Gdy dawny sd
bowiem zaatwia wszystkie sprawy, o ile nie byy za-

strzeone dla w. ksicia, nowy sd grodzki mia zgoa
inaczej okrelony swój zakres dziaania. Sdowi grodz-

kiemu przekaza statut II sprawy karne, które dokad-

nie wyliczy: o najazd gwatowny na dom szlachecki,

gwat w miecie, poog, rozbój na drogach, zgwace-

nie, zodziejstwo, fasz i mobójstwo. I tu wic od-

dziaa przykad polski t. zw. czterech artykuów grodz-

kich ; zreszt jednak zakres dziaania tego sdu by
tu cianiejszy, ni w Polsce, i wicej jednolity. W prak-

tyce gród rozszerzy przecie granice swej kompetencyi,

co jednak dokadniej nie zostao dotd zbadane.

Trzecim sdem I instancyi obok ziemskiego i grodz-

kiego by od r. 1566 sd podkomorski. Sd ten powo-

any zosta do ycia jako sd dla jednego tylko ro-

dzaju spraw, a to spraw granicznych. Kady powiat otrzy-

ma osobnego swego podkomorzego (w przeciwiestwie

do Polski, gdzie podkomorzy by jeden na woje-

wództwo). Mimo prób szlachty, by ona moga wy-

biera kandydatów na podkomorzego, z którychby

dopiero jednego mianowa monarcha, jak to byo
w Polsce, urzd ten mia nadawa swobodnie wielki
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ksi. Podkomorzy sam wyznacza z poród szlachty

powiatu jednego lub dwóch komorników, którzy go

zastpowa mieli w wykonywaniu funkcyi.

Reforma ustroju sdownictwa, dokonana w r. 1566,

zaja si tylko organizacy sdów pierwszej instancyi,

nie utworzya adnych nowych sdów wyszych. Prze-

ciwnie nawet — statut II litewski nie zna jednego z tych

sdów, które dotd istniay : sdu rady wielkoksicej,

tj. sejmu sdowego, który te odtd przesta istnie.

Inne pozostay, jak dawniej, tj. sd hospodara, ase-

sorski i marszakowski.

Reforma silnie odbia si na dziaalnoci sdu oso-

bistego wielkiego ksicia. Przez usunicie egzempt

wszelkich, przekazanie spraw osób, które miay do-

td forum uprzywilejowane wobec w. ksicia, sdom
ziemskim, jak równie oddanie im wszystkich spraw

o nieruchomoci, które w znacznej mierze dotd szy

do sdu hospodarskiego, dozna sd wielkoksicy
znacznej ulgi. Z drugiej jednak strony reforma znowu

znacznie powikszya zajcia sdowe w. ksicia. Po-

zostay temu sdowi, jak dawniej, sprawy, wynikajce

z prawa publicznego, sprawy karne, jakie mia dawniej,

oraz apelacye. Dwie pierwsze kategorye spraw nie

doznay adnej zmiany; za to wskutek usunicia

wszelkich porednich instancyi midzy sdami pierwszej

instancyi a wielkim ksiciem i zniesienia sejmu sdo-
wego ilo spraw apelacyjnych, które dostaway si

przed sd ksicia (tak waciwych apelacyi, jak i mocyi)

oczywicie znacznie si wzmoga. Ogranicze za w mo-
noci apelacyi statut II prawie nie zna. Wskutek tego

w. ksi i dalej nie móg podoa zadaniu rozpa-

trzenia spraw, zwaszcza e statut II powtórzy zakaz
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sdzenia przez w. ksicia spraw z Litwy poza jej gra-

nicami.

Inne sdy. O sdzie marszaka wielkiego, który

si wyrobi zdaje si pod koniec tego okresu, jak

i o sdach duchownych, miejskich i ydowskich bya
ju mowa poprzednio. We wsiach, jak take ju o tern

wspomniano, rzadko wystpoway sdy awnicze, o ile

wsi byy lokowane na prawie niemieckiem, zreszt

w caej peni wadz sdow nad ludnoci niewoln

i nad ojczycami sprawowali panowie jako sdownictwo

patrymonialne. Brali jednak udzia wocianie w t. zw.

sdach kopnych, tyczcych si zwaszcza granic, bliej

dotd nie znanych.

14. Statuty litewskie.

Literatura: Danilowic2, Opisanie bibliograficzne; Jle-

ohtobht, CnopHbie Bonpocu (tam dokadnie podana dawniejsza

literatura); Piekosiski, Statut litewski; JIioSaBCKin, Ce&Mi>;

Jakubowski, Studya, rozdz. X.

Statut Iz r. 1529. Prawo litewskie rozwijao

si do XVI wieku prawie e wycznie jako prawo zwy-

czajowe. Charakter ustawodawczy miay jedynie przy-

wileje ziemskie, zawierajce przepisy omal wycznie

z zakresu prawa publicznego. Poza przywilejami w wie-

ku XV jedn tylko wiksz wydano ustaw, t. zw. su-

diebnik, w r. 1 468. Ustawa ta, zoona z 28 artykuów,

odnosia si do prawa karnego i zajmowaa gównie

kradzie. Taki stan rzeczy sprawia, i prawo byo
czsto niepewne, sprzyja utrwaleniu a nawet pog-
bieniu rónic dzielnicowych. Ju jednak w samych po-

cztkach XVI stulecia — jak to stwierdza przywilej

woyski z r. 1501 — noszono si z myl ogosze-

nia ogólnie obowizujcego statutu. Na razie nie przy-
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szo jednak do wykonania tej myli ; tymczasem za
sejmy i król z rad wydaway od czasu do czasu ustawy,

regulujce przynajmniej pewne kwestye prawne. Dopiero

w r. 1514 zwróci si sejm z prob do hospodara

o wydanie statutu. W r. 1522 na ponown prob ho-

spodar rozkaza spisa statut ; drugi sejm z tego roku,

wileski, statut zrewidowa. Aktem z 6 grudnia 1522 r.

król statut ogosi. Nie zosta on jednak jeszcze wpro-

wadzony w ycie, brako ostatecznej redakcyi, tak e
zacz obowizywa dopiero od 29 wrzenia 1529 r.

Statut ten nosi nazw pierwszego statutu litew-

skiego i okrela si go jako pochodzcy z r. 1529.

Skada si z 13 rozdziaów, a obejmuje cae prawo

sdowe, wic prawo prywatne i karne, jak i postpek

sdowy, oraz sporo przepisów z zakresu prawa pu-

blicznego, a to gównie co do praw monarchy, szla-

chty i suby wojskowej. Przy statucie wpisano przy-

wilej ziemski z r. 1447 oraz dwa przywileje ydowskie:

Witoda dla ydów w Brzeciu z r. 1388 w potwier-

dzeniu Zygmunta I, który go odniós do ydów caej

Litwy, z r. 1507 i przywilej tego monarchy ogólny

z r. 1514. Przy ukadaniu statutu korzystano z przy-

wilejów ziemskich, zuytkowano mianowicie przywileje

z r. 1492 i 1506, z sudiebnika z r. 1468, z szeregu ustaw

litewskich, wydanych w pierwszych dziesitkach XVI
wieku ; zaczerpnito te szereg postanowie z ustaw

polskich, od statutów Kazimierza W. poczynajc (bez-

wtpienia wedug tekstów ustaw w wydaniu askiego
z r. 1506). Wikszo przepisów jednak nie da si od-

nie do pisanych róde; czciowo przepisy te byy
tylko spisaniem prawa zwyczajowego, czciowo wy-

tworzyli je redaktorowie statutu, co dotd nie jest
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rzecz dokadniej zbadan, i kto wie, czy bdzie to

mona wogóle do cile zbada.

Statut II. Statut I z r. 1529, który przyczyni si

w duej mierze do ujednostajnienia prawa, gdy obj
ca Litw, nie zadowoli na dugo ludnoci. Cho sta-

ra si wyczerpn przynajmniej cae prawo sdowe, to

jednak mia znaczne luki i braki. Nie brak w nim an-

tynomii, ukad niedo systematyczny; co najwaniejsze

jednak, dla wielu kwestyi brakowao odpowiednich

przepisów. Zwaszcza odczuwano wady przepisów, bar-

dzo skpych, które tyczyy si procesu sdowego. Ju
te w r. 1544 sejm prosi hospodara o popraw statutu.

Przewlekaa si sprawa dugo wobec niechci ze

strony monarchy i monowadztwa do wydania nowego

statutu. Tomaczy si ta niech tern, i szlachta, -
dajca poprawy statutu pierwszego, dya do tego

równoczenie, by w nowym utwierdzi i rozszerzy

swoje przywileje ; zwaszcza poczya z t spraw po-

stulat reformy sdownictwa na wzór polski z usuniciem

praw dotychczasowych, jakie wychodziy na korzy
czynnika monowadczego. W r. 1551 wybrano komisy
dla poprawy statutu ; nowy statut przedoony zosta

jednak dopiero na sejm z r. 1561. Okolicznoci ze-

wntrzne sprawiy, e jeszcze przecigaa si rewizya

statutu. Na sejmie bielskim, na którym statut w czci
tylko przejrzano, wyda król 1 lipca 1564 r. przywilej,

ogaszajcy statut. Mimo zapowiedzi nie wszed on jednak

jeszcze w ycie. Wreszcie na sejmie wileskim z roku

1565/6, na którym take przeprowadzono reorganizacj

ustroju sdów, hospodar oznaczy dzie 26 stycznia

1566 r. jako dzie, od którego mia obowizywa no-

wy statut, cho jeszcze niektóre rozdziay nie byy
przejrzane. Dnia 11 marca 1566 r. ostatecznie wadca
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ogosi statut jako obowizujcy. Jeszcze jednak na

sejmie w Brzeciu w r. 1566 i drugim w Grodniu 1568r.

zmieniono szereg postanowie, wstawiajc w ich miej-

sca nowe.

Do statutu wpisano, zgodnie z postulatami szlachty,

przywilej ziemski z r. 1551, zawierajcy w sobie 12 po-

przednich przywilejów, przywilej wileski z 7 czerwca

1563 r. o zrównaniu praw wyznawców kocioa wscho-

dniego z prawami rzymsko-katolików, bielski z 1 lipca

1564 r., wileski z 30 grudnia 1565 r. o wprowadzeniu

sejmików, jak wreszcie promulgacy statutu z 1 1 marca

1566 r.

Statut ten nosi nazw drugiego; okrela si go

jako pochodzcy z r. 1566. Skada si z 14 roz-

dziaów; jest o jeden rozdzia, a o kilkadziesit arty-

kuów, peniejszy, ni statut pierwszy. Oparty on w zasa-

sadzie na statucie I, lecz w ukadzie wicej syste-

matyczny. Oczywicie zuytkowa przepisy, wydane

na sejmach litewskich po roku 1529, jak wogóle uwzgl-

dnia i zuytkowywa te przemiany ustroju, które si

w tym czasie, i to w tak silnej progresyi, dokonay

na Litwie. Zapoycza si statut w pewnej mierze i z usta-

wodawstwa polskiego, cho zdaje si, e przecie to

zblienie, duo wiksze, do przepisów prawa polskiego,

które w tym statucie mona zauway, przypisa naley

nie wprost przejciu przepisów z Polski, lecz asymilacyi

ustroju Litwy do ustroju Polski, assymilacyi, która si

oczywicie i na statucie odbia. Uzupeni statut te braki,

które si daway odczu przy poprzednim; pomnoy
zwaszcza bardzo silnie artykuy, odnoszce si do pro-

cesu.

Oba statuty litewskie zajmuj w ustawodawstwie

caej Europy XVI stulecia bardzo wybitne miejsce. Jak-
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kolwiek nie wolne od wielu bdów, nie do syste-

matyczne, nie do postpowe — np. w zakresie prawa

karnego — w stosunku do innych wspóczesnych ko-

dyfikacyi, przecie nietylko miay one ogromne zna-

czenie dla Litwy przez to, i w miejsce prawa zwy-

czajowego postawiy ustawowe, i to w granicach takich

szerokich dziedzin prawa, bo caego prawa sdowego,
a nawet z domieszk prawa publicznego, ale wyró-

wnuj lub nawet przewyszaj inne zachodnio-europej-

skie pomniki kodyfikacyi szerokoci kwestyi, które

ujy i rozwizay w trudniejszych, ni na Zachodzie,

warunkach.

15. Wojskowo.
Literatura: ^OBHap^b-SanoJicKii, rocyflapcTBeHHoe xo-

aaficTBO, rozdz. 6.; JIioóaBCKiH, Oiepicb, rozdz. 23 i 42.; Jlanno,

JIoBiTi., rozdz. 1 i 2.; Korzon, Dzieje wojen t. I § 21 i 22;

Tene, Organizacya wojskowa; Jabonowski, Kozactwo ; Jarosz,

Legenda Batoryanska.

Obowizek suby wojskowej bojarów.
Na wszystkich dobrach, nie bdcych wasnoci pa-

nujcego lub kocioa, ciy obowizek suby wojsko-

wej ; z obowizkiem tej suby dobra te dzieryli bojarzy.

Bojar obowizany by do suby wojskowej wobec swo-

jego ksicia ; wobec wielkiego ksicia tylko jego bojarzy.

Ale wielkiemu ksiciu sub wojskow dawali i wszyscy

kniaziowie. Jaki by wymiar pierwotny tej suby, nie

wiemy; prawdopodobnie nie byo to cile okrelone,

z jakim orszakiem obowizany by kady knia czy bojar

stawa na wypraw, e jednak od tego zaleao jego

znaczenie, stara si bezwtpienia wystpi kady z mo-
liwie najwiksz iloci ludzi uzbrojonych, by nie ci-
gn na siebie gniewu wadcy. Póniej o tern ju de-
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cydowa zwyczaj, który ustala i wysoko wojennej

suby. Przy nowych za nadaniach ziemi przez w.

ksicia w cigu wieku XV okrelano nieraz ju w na-

daniu, ilu i jak uzbrojonych ludzi mia dostarcza ob-

darzony.

Suba wojskowa ciya na ziemi posiadanej i miaa
by odprawiana osobicie. Od osobistego udziau wolni

byli duchowni z dóbr swoich prywatnych, oraz ko-

biety, o ile ju mogy posiada ziemi. Dopeniali du-

chowni, oraz kobiety, tego obowizku przez wysyanie
odpowiedniego pocztu. Wobec tego, e suba ciya
na ziemi, jeli ziemia pozostawaa we wasnoci niedziel-

nych: ojca z synami dorosymi, braci i t. d., wystar-

czao do zadosyuczynienia obowizkowi, jeli jeden

z zobowizanych osobisty bra udzia w wyprawie. Wy-
jtkowo nakazano wr. 1563 i innym niedzielnym jecha
osobicie, ale przyrzeczono im za to od.

Ogranicze co do suby nie byo adnych; jak dugo
trzeba byo suby, musia j dawa zobowizany. Nie

mia on te adnych praw do odszkodowania wobec
w. ksicia, o jakiekolwiek chodzioby szkody, w wojnie

poniesione, ani te do odu. Raz tylko, w r. 1566,

przyrzeczono od, ale tylko dla tych ludzi, którzy zo-

stan wystawieni ponad liczb, jak dawa bya szla-

chta obowizana.

Wymiar suby w XVI stuleciu. Rezultatem

tego stanu rzeczy byo bardzo nierównomierne obci-
enie obowizkiem suby wojskowej. Dopiero w po-

cztku XVI wieku — po raz pierwszy w r. 1502 —
zostaa ona dokadniej uregulowan. Reguloway t
spraw ustawy, specyalnie tyczce si pospolitego ru-

szenia, wydawane jako ustawy dorazowe, na jedn wy-

praw (np. z r. 1502) lub czasowe, obowizujce na
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pewn ilo lat (np. w r. 1528 na lat 10, w r. 1544

na 8 lat). Zasady co do obowizku pospolitego ruszenia

okreliy w wieku XVI oba statuty litewskie, pierwszy

i drugi, wymiar jednak ciaru nalea wycznie do

tych czasowych ustaw.

Wysoko obowizku wojskowego czyniono w tych

ustawach zawis od iloci sub, jakie poszczególny

bojar — czy knia, bo wtedy ju midzy nimi nie czy-

niono rónicy— posiada jako swoj wasno. Zmienny

to jednak by ciar. Tak nakazywano wystawienie je-

dnego ratnika, tj. jedca w uzbrojeniu, z piciu sub
(r. 1521), zwyczajnie jednak z wikszej iloci 8—10
sub (w. r. 1528 z 8 sub, w r. 1544, 1551, 1563,

1566 z 9—10 sub, w r. 1567 — z 11 sub). Wy-

jtkowo w latach 1563 i 1567 jednorazowo nakazano

wystawia obok 2 ratników (t. j. z 20 sub) i jednego

pieszego. Liczono si z tern, e jednostka gospodarcza,

suba, wzita za podstaw, nie wszdzie bya przyjta

w obrbie pastwa litewskiego ; ustanawiano te od-

powiedni proporcy wymiaru suby wojskowej z sub
i tych innych jednostek. Nie zawsze jednak ta pro-

porcya bya taka sama. Tak w dzielnicach poudnio-

wych w r. 1544 na równi ze sub postawiono dym,

dajcy 12 groszy i kod owsa, w r. 1567 za jednego

ratnika dawa miano z 20 dymów. Ale i suby nie

byy równe; z tego powodu w ziemi poockiej dwie

suby ludzi pochoych traktowano za jedn, tak e
wystawiano pachoka z 20 takich sub.

Dla bardzo zamonych, jak i dla ubogich, ustana-

wiano osobne reguy. Wedug ustawy z r. 1529 ci, co

mieli ponad 700 sub, wystawiali pachoków 100, ci,

co mieli 400—700 sub, 50 pachoków. Majcy tak

ilo sub, jak za jednostk przyjmowaa ustawa,
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szli tylko osobicie, ci, co mieli mniej, osobicie ró-

wnie, ale wedle monoci swojej co do uzbrojenia

(r. 1529, 1567), albo te z nich najbiedniejsi cakiem

uwolnieni byli od suby, a reszta pacia za to poda-

tek (r. 1563). Podatek ten nosi nazw pokoniewszczyny.

Raz jeden — w r. 1561 — powoano pospolite ru-

szenie tak, i zostawiono do wyboru obowizanym
wzi udzia w wyprawie lub te uwolni si od niej

przez zoenie pokoniewszczyny.

Ci, którzy nie wzili udziau w wyprawie, albo te
nienaleycie, czy te z wojska zbiegli, karani byli kon-

fiskat majtku. Wyjtkowo wiatach 1520 i 1567 uka-

rano tych, co si uchylili od wyprawy, kar pienin,
wedug iloci koni, które stawi naleao, std take

zwan pokoniewszczyn.

Organizacya pospolitego ruszenia. Bo-

jarzy stawali na wypraw bd pod wodz swoich knia-

ziów, bd te, jeli chodzio o bojarów, podlegaj-

cych bezporednio wielkiemu ksiciu, pod swoj cho-

rgwi powiatow. W XV ju wieku zbiera pospolite

ruszenie chory, spisywa tych, co si stawili, bada,

czy poczty dostarczyli odpowiednie i czy s dostate-

cznie uzbrojeni, stwierdza nieobecno, przypuszcza

zastpców chorych, o ile chorob wykazali, a nastpnie

oddzia doprowadza do starosty, a starosta do woje-

wody, wojewoda za do hospodara, wzgl. póniej do he-

tmana. W wieku XV obok chorgwi kniaziowskich,

które zanikay, i powiatowych, powstay chorgwie pa-

nów, którzy nie siedzieli w powiatach; te chorgwie

wprost staway przed hospodarem. Od wprowadzenia

w ycie w r. 1566 urzdów marszaków i kasztelanów

chory oddawa zebranych w centralnych powiatach
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pod komend kasztelana, w innych marszaka, i ci do-

prowadzali chorgwie do wojewody.

Spisy pospolitego ruszenia. W celu stwier-

dzenia gotowoci szlachty do boju oraz jej uzbrojenia,

ale take i dla policzenia siy zbrojnej, jakiej ona do-

starczaa, zarzdzano popisy; pierwszy naznaczy sejm

z r. 1507. Najwaniejsze z tych popisów byy te, które

czyy si ze spisaniem dokadnem obowizanych do

suby i iloci ich pocztów. Taki pierwszy spis prze-

prowadzono w r. 1528 przez osobnych komisarzy, któ-

rym dostarczali odpowiednich regestrów miejscowi

urzdnicy. Podobny drugi spis, cho nie tak dokadny,

przeprowadzono w r. 1565, wreszcie trzeci w r. 1567.

Ten ostatni jednak w innych warunkach przyszed do

skutku, bo nie dla celu popisu specyalnie, ale przy spo-

sobnoci zebrania si w Moodecznie pospolitego ru-

szenia, które poddano spisowi.

W pospolitem ruszeniu bray udzia take i miasta,

które obowizane byy wystawia zbrojne poczty.

Na wypraw szli take oczywicie sudzy, którzy

mieli oddan ziemi na subie pancernej czy putnej

i t. d. Usunito to w znacznej mierze w r. 1529.

Inne próby zebrania siy zbrojnej. Ko-
zacy. Wojsko zacine. Pospolite ruszenie nie

zawsze mogo zaradzi potrzebie, powoanie go nieraz

natrafiao na trudnoci. Nadto nie cae pospolite rusze-

nie mona byo zwyczajnie uy, gdy dla zasony cigle

prawie zagroonych dzielnic poudniowo-ruskich trzeba

byo tamtejsz szlacht pozostawia na miejscu lub co

najwyej uywa do obsady tam lecych twierdz. Raz

jeden chwycono si — w r. 1565 — "takiego sposobu,

i panowie rady dali swoje poczty, a w razie potrzeby
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móg hospodar zwróci si i do innych panów o po-

czty, ale paci za to od tym, którzy poczty stawili.

W wieku XVI byy próby zorganizowania na pou-
dniowej granicy Kozaków. Z niespokojnego tego ywiou,
zoonego z rónych napywowych elementów, wpra-

wionego do wojny, chcia Zygmunt I utworzy zbrojny

hufiec dla staej stray nad Dnieprem (1524 r.); nie

powiód si jednak ten zamiar, jak równie i spis re-

gestru Kozaków kijowskich w r. 1541, tak e zuy-
tkowanie ich jako staej siy zbrojnej przypada dopiero

na okres, kiedy ziemia kijowska zostaa ju wczon
do Polski.

Ju wic w XV stuleciu musiaa Litwa wprowadzi
u siebie hufce zacine, dopiero w XVI wieku jednak

czciej ich uywaa. Rekrutacya odbywaa si w ten

sposób, i listy na zbieranie odpowiedniej liczby najem-

ników wydawano rotmistrzom, których rzecz byo
o nich si postara. W tych listach te oznaczano i wy-

soko odu, jaki mieli pobiera. Zacig onierza od-

bywa si na pewien oznaczony okres czasu. Staego

wojska, na które byby przeznaczony odpowiedni do-

chód, jak w Polsce kwarta na wojsko kwarciane, na

Litwie nie byo.

16. Skarbowo.

Literatura: ^OBiiap-B - 3anojibCKift, rocy^apcTBeHHoe

xo3jihctbo; JIioÓaBCKifi, OiepKi>, rozdz. 34 i 42.

Posugi. S tacy a. W pocztkach tego okresu

na rzecz skarbu hospodarskiego szy rónorodne wiad-

czenia, znaczne wykazujce odmiany w poszczególnych

czciach pastwa, oraz rónorodne posugi. Do po-

sug naleay — obok obowizku suby wojskowej —
Historya ustroju Polski II. 12
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stróa, tj. stra (take : zastawa), jako stróa zamkowa

i polna, obowizek budowy i naprawy zamków i dróg,

oraz dostarczania podwód na rzecz w. ksicia i jego

urzdników i wysaców. Wysoko tych obowizków

okrela zwyczaj; zmniejszay si one przez nada-

wanie przywilejami zwolnie, o czem wyej bya mowa,

przetrway jednak a do koca tego okresu. Pod koniec

tego okresu, za Zygmunta Augusta, zamieniano usugi

przewanie na opaty w pienidzach (w r. 1 551 podwody)

;

przeciw pobieraniu jednak tych reluicyi silny by opór.

Do najstarszych posug, wzgldnie danin, na rzecz

hospodara nalea stan, czyli, wedug wyraenia z Pol-

ski wzitego, a z biegiem czasu coraz czciej uywa-

nego — stacya. Polega ten obowizek na tern, i
w. ksicia, gdy przybywa do pewnej miejscowoci,

musiano tam utrzymywa, dostarczajc ywnoci dla

jego dworu i karmy dla koni. Te obowizki ciyy
na wszystkich wogóle dobrach, tak hospodarskich, jak

i bdcych prywatn wasnoci, póniej i na miastach,

gdy one powstay. Powoli, w stosunku do dóbr prywa-

tnych, obowizek ten sabn. Nieraz zwalnia od niego

hospodar zupenie, to znowu okrela dokadnie jego

wysoko, oznaczajc, jakie daniny i w jakiej iloci

miay by w razie jego przyjazdu dawane; zamieniany

by te ten obowizek take na jakie stae roczne

wiadczenia, lub i pienidze. wiadczenia takie polegay

na dawaniu kur, gsi, jaj, ale take i wieprzów, krów

i t. d., które ju nie szy od poszczególnych osadników,

ale skadane byy od wikszej jednostki. Na okrele-

nie daniny, skadanej tytuem stacyi, rozmaite te spo-

tyka si nazwy; zwano j w litewskicb-okolicach mie-

zlew, w ruskich jaowszczyn lub korowszczyn, gdy
dawano j zamiast jaowicy lub krowy, w poudniowo-
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ruskich wokunowszczyn, gdy wybierano t danin od

woów. Pod koniec tego okresu do stacyi obowizane

byy ju przewanie tylko dobra hospodarskie.

Opaty. Do bardzo pierwotnych dochodów w. ksi-

cia naleay dochody z sdownictwa : opaty i kary

pienine. Te dochody utrzymay si wprawdzie przez

cay ten okres, lecz równie coraz mnie] przynosiy,

a to gównie z tego powodu, i hospodar przekazywa

je w coraz wikszej mierze na rzecz urzdników, któ-

rzy wykonywali sdownictwo, jako ich dochód. Za to

do skarbu hospodara wpywaa póniej tywunszczyna,

która pierwotnie stanowia danin, skadan na rzecz

tywunów.

Daniny. Obok posug i opat szy na rzecz w. ksi-

cia rónego rodzaju daniny. Sadano w. ksiciu przy

objazdach kraju podarki, take w pienidzach. Zwyczaj

ten i póniej si zachowywa, ju nie przy objazdach,

ale np. przy nadawaniu urzdów. Dochód ten straci

w biegu czasu zupenie na znaczeniu. Równie poza-

nikay daniny, pacone przez kniaziów na rzecz w. ksi-

cia, noszce nazw polietniego, jak i — ale powolniej

i póniej— liczne daniny obowizkowe, skadane przez

ludno. W rónych okolicach róne one nosiy nazwy,

bd od celu lub rodzaju wiadczenia, bd te od

jednostki, która bya podstaw jego wymiaru. Z danin

najstarsz moe bya tatarszczyna. Tatarszczyn pa-

cono w przewanej czci ziem ruskich wtedy, kiedy

kniaziowie, od Tatarów zawili, skada musieli da
na rzecz swoich panów ; i póniej utrzymaa si ta

danina, pobierana ju na rzecz w. ksicia, zanikna
jednak w poowie XV wieku. Od koca wieku XV
pojawia si ordyszczyna, pacona tylko przez miasta

i wsie podnieprskie, gdy w. ksi skada podarki

12*
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chanom tatarskim. Wogóle nie miaa ona wikszego

znaczenia. Miasta paciy ordyszczyn bd z miej-

skiej skrzynki, bd rozkaday j na mieszkaców.

W dzielnicach, przyczonych do Wielkiego Ksistwa,

skadaa ludno na rzecz w. ksicia daniny, których

naoenie odnoszono gównie do czasów Witolda.

Skadano je na rzecz w. ksicia nawet wtedy, jeli

w której z tych dzielnic wada osobny knia. Nazwy

byy dla tych danin róne. Tak pobierano w ziemi

smoleskiej i ksistwie piskiem pososzczyn , której

nazwa pochodzi od sochy, bdcej podstaw wymiaru,

w ksistwach siewierskich pogoowszczyn (cho wybie-

rano t danin nie od gów, ale od dymów), podym-

szczyn w ziemi kijowskiej, ale take w ksistwie mci-

sawskiem i ziemi drohickiej, na Woyniu woowszczyn
(od sochy woowej). Nie wszdzie caa ludno pa-

cia te daniny, jak np. w ziemi smoleskiej, gdzie wolne

byy od niej w zasadzie dobra bojarów. Poniewa pa-

cono te daniny w pienidzach, wic je nieraz nazywano

take serebszczyzn lub serebszczyn, jako e pacono

je w srebrze. Tak tylko nazywaa si ona w ziemi po-

ockiej, a zapewne i witebskiej. Take serebszczyzn

zwano danin, skadan na rzecz wielkiego ksi-

cia w waciwej Litwie i na mudzi. Zdaje si, e
wszdzie podstaw poboru bya socha. Z biegiem

czasu daniny te zanikay, hospodar zwalnia od nich.

Waciwa Litwa dostaa wolno od serebszczyzny

ju w roku 1447; inne dzielnice, na które si przywilej

z tego roku nie rozciga, otrzymay wolno od tych

tak rónie nazywanych danin póniej, zwaszcza w po-

cztkach XVI stulecia, ale resztki icfspotyka si do

koca tego okresu.

W razie potrzeby, gdy zwyke dochody skarbu nie
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mogy wystarczy, w. ksi da od ludnoci jedno-

razowej daniny. Zwano j, poniewa bya pobierana

w pienidzach, równie serebszczyzn, a take i pomoc,

co dobrze oddaje jej charakter. Spotykamy si z t
serebszczyzn — rzadko zreszt — take w pierwszej

poowie wieku XV. Zwolnienie od danin szlachty przez

przywilej dla Litwy waciwej w r. 1447 uniemoliwio

pobór serebszczyny w tej formie. Bliej charakter po-

mocy nie jest znany.

Dobra hospodarskie. W miar, jak zanikay

dawne daniny i posugi, skarb pastwa musia szu-

ka nowych róde dochodu. Dwa dochody, nalece

do pierwotnych, utrzymay si w swojem znaczeniu,

a nawet zyskiway coraz wiksze: dochód z dóbr hospo-

darskich, oraz z ce i myt, których cile nie odróniano.

Pierwszy z tych dochodów sta si ju w XV stuleciu

gówn podstaw dochodów skarbu wielkoksicego.

Dobra te, bardzo rozlege, znajdoway si rozrzu-

cone po obszarze caego pastwa. W cigu tego okresu

ilo ich coraz si zwikszaa, cho nie brako i ubyt-

ków. Przybyway dobra przy przyczaniu ksistw

poszczególnych kniaziów, take w razie wymierania

rodzin kniaziowskich i paskich, gdy brakowao le-

galnych sukcesorów (odumarszczyny), przez zapisy-

wanie dóbr wielkiemu ksiciu, jak i w drodze kon-

fiskat. Nadto ulepszanie gospodarki, zakadanie no-

wych dworów hospodarskich, osadzanie ludnoci na

ziemiach, nie wzitych poprzednio pod upraw, po-
czone czsto z karczowaniem rozlegych lasów, ilo
tych dóbr znacznie powikszay. Zmniejszay za ich

ilo liczne darowizny w ziemi.

Nie byo wród tych dóbr podziau na dobra cile

hospodarskie (stoowe, wedug póniejszego wyra-
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eni z Polski wzitego, i ziemskie, nalece do pa-
stwa). Wszystkie dochody z nich ciga skarb hospo-

darski, by pokrywa tak potrzeby w. ksicia, jak i pa-
stwowe. Dopiero Zygmunt August zacz odrónia
dobra hospodarskie od dóbr wasnych, bdcych jego

prywatn wasnoci, do których zaliczy dobra spad-

kowe, tj. te, które spadkiem jemu przypady, czy po

onie (Radziwiównie) i matce (Bonie), czy te — nie

wszystkie — dobra, wzite po tych, którzy zmarli bez

pozostawienia spadkobierców, wzgl. jemu swoje ma-

jtki przekazali w testamencie. W r. 1569 dokadniej

okreli w osobnym akcie, które dobra s jego wasne.

Jednake i te dobra po jego mierci zczyy si z re-

szt dóbr hospodarskich. Dochody, pynce z dóbr,

czy to z dworów i z ziemi wprost z dworów upra-

wianej, czy to od ludnoci, skadajcej daniny i czyn-

sze, od wolnych czy niewolnych, danników, osadników

i t. d., czy od miast i od ydów, po miastach i wsiach

mieszkajcych, ciga skarb pastwa porednio. Wyj-
tek stanowiy sioa nad Dnieprem i Dwin, gdzie

nie byo dworów hospodarskich. Tamtejsza ludno
wociaska oddawaa dochody zwyczajnie wprost do

skarbu wielkoksicego, za porednictwem starców i dzie-

sitników, którzy przedstawiaj si tu jako umocowani

do tego przez wadz. W zasadzie zarzd dóbr by w ten

sposób prowadzony, i oddawano go tywunom i na-

miestnikom, a póniej starostom i dzierawcom. Ty-

wun, namiestnik, dzierawca czy starosta— o znaczeniu

tych nazw i stanowisku tych urzdów bya mowa wy-

ej — dostawa w zarzd pewien obszar dóbr hospo-

darskich, w których znajdowa si jeden dwór czy

wicej (ewent. i zamek), z sioami i osadami ludzi ho-

spodarskich, oraz z prawem korzystania z posug i po-
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bierania danin, które naleay do dworu z wsi prywa-

tnych, o ile od obowizków wobec w. ksicia nie

byy wolne. Pierwotnie oddawano te dobra tylko w za-

rzd, tj. tak, i ten, który dobrami rzdzi, cz do-

chodów bra dla siebie, ewent. take na utrzymanie

zamku, zaogi w nim, naprawy obronnych utwierdze

i t. d., z reszty za musia zda rachunek wobec skarbu,

który te w XV, a w wyszej jeszcze mierze w XVI
stuleciu, wysya nieraz komisarzy dla sprawdzenia

stanu rzeczy. Ustawa na wooki okrelia dokadnie—
uwzgldniajc i praktyk poprzedni, — do jakich do-

chodów mia prawo ten, kto w tych warunkach rzdzi

dobrami. Sza na niego 1
/10 czynszu z wók, Va cz

snopów (prócz snopów owsa i siana), 7io z ryb, winy

pobrane z tych, co nie szli na robot, oraz róne
drobniejsze opaty, zw. targowe. Ale obok oddawania

dóbr do wiernych rk, jak to okrelano w Polsce, po-

jawiy si ju w XV stuleciu i inne sposoby ich zarzdu:

dzierawa i zastaw. Gdy oddawano w dzieraw, dzier-

awca paci okrelony roczny czynsz w pienidzach,

a dochody wszelkie bra na siebie. Oczywicie i pod

form dzierawy kryo si nieraz wynagradzanie usug;

wtedy okrelano czynsz nisko ; ale dawano take —
zwykle w doywocie — dobra i bez pacenia czynszu.

Zarzd lub dzierawa mogy by kadego czasu ode-

brane, gdy oddawano je „do woli" hospodarskiej ; ale

nieraz dawano je z okreleniem czasu, zwykle w doy-
wocie, w XVI w. nawet i na duszy czas, np. na dwa
lub trzy doywocia. Skarb pastwa, by uzyska gotówk,

nieraz dobra zastawia za pewn sum pienidzy.

Móg skarb skupi dobra, wracajc wypoyczon sum,
ale nieraz byo zastrzeone, i nie wolno byo skupi

przed upywem pewnego czasu, wic oznaczonej iloci
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lat, lub te za ycia zastawnika. Prawa zastawnika za-

leay od umowy ; albo on przez czas trwania zastawu

pobiera wszystkie dochody (wic jako procent od

sumy), albo te ten stosunek czy si z zarzdem
lub dzieraw, tak, e sum wykazan dochodu lub

dzierawn bra na poczet kapitau, albo czciowo
szy dochody na procent (mniejwicej 10 prc. od ka-

pitau), a reszta na spat kapitau.

Stosunki w dobrach hospodarskich regulowa wielki

ksi w szeregu aktów dla poszczególnych dóbr, okre-

lajc w nich obowizki tych, którzy dobrami rzdzili,

jak i siedzcej w dobrach ludnoci. W XVI stuleciu wy-

dawa ogólne ustawy dla dóbr swoich w wikszych
terytoryach, których celem byo usunicie rónorodno-
ci stosunków, ustalenie obcienia odpowiednio do

wielkoci posiadanej przez wocianina ziemi, oraz

przemiana tych stosunków w zastosowaniu do nowo
zaznaczajcych si prdów gospodarczych, zwaszcza

przemiana danin na czynsze. Dla wsi, pooonych
w granicach województw wileskiego i trockiego, wydali

hospodarowie — jak to ju wyej zaznaczono — trzy

takie ustawy: w r. 1514, 1529 i trzeci midzy rokiem

1544 a 1548 (wzgl. 1551), dla mudzi dwie w r. 1527

i 1529. Znacznie od tych ustaw waniejsz bya ustawa

wooczna z r. 1557, omówiona dokadniej ju wyej.

Stosunki w gospodarstwach lenych urzdzay ustawy

z r. 1567 i 1574.

Z zarzdem dóbr królewskich czy si take po-

bór rónych opat na rzecz skarbu, np. dochodów
z mynów, lub opaty, zwanej kapszczyzn, pobieranej

od karczem, take lecych i w dobrach prywatnych,

gdy mona byo zakada karczmy tylko za pozwo-

leniem monarszem, przy czem nieraz opat t zastrze-
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gano dla skarbu. Ale te mogy by te dochody i ci-
gane osobno, przez osobnych poborców.

Monopole. Dochodów z dóbr najbliej stoj

dochody z przedsibiorstw. Na t drog weszo go-

spodarstwo hospodarskie w XVI wieku ; czyy si

te przedsibiorstwa z eksportem zwaszcza towarów

lenych z dóbr hospodarskich , który by bardzo

znaczny. W r. 1547 uchwa sejmow postanowiono,

i towarów lenych, wic waczosu, klepek, popiou

i t. d., nie wolno wywozi zagranic, lecz naleao je

po ustanowionych cenach sprzedawa komorom ho-

spodarskim, które znajdoway si w Kownie, Brzeciu,

Dryssie— i w Saantach na mudzi. W ten sposób wic
eksport towarów lenych za granic zosta uznany za

monopol skarbu pastwa. Ale ju na sejmie z r. 1551

hospodar dozwoli na wywóz towarów lenych z dóbr

szlachty, wyrobionych jej kapitaem i przewoonych

na jej statkach. W ten sposób wic monopol straci

prawie znaczenie. Nieco póniej pojawi si drugi mo-

nopol, na sól, ustanowiony w r. 1561. Powoano do

ycia trzy skady na sól, w Pisku, Grodnie i Brze-

ciu, które wydzierawiono. Sól mieszkacy powiatu

piskiego mogli kupowa tylko w Pisku; w Brzeciu

miay si w sól zaopatrywa ziemie od Brzecia do

Niemna po Grodno, w Grodnie obszar kraju midzy
Niemnem a Narwi. Monopol ten nie obejmowa wic
caej Litwy, ale tylko niewielkie jej czci; wkrótce te

zupenie upady te skady wraz z monopolem, gdy

skoczyy si kontrakty ich dzierawy, których nie od-

nowiono.

Ca i myta. Na rzecz skarbu hospodarskiego szy

dochody z ce i myt, z którymi cile zwizane byy,

razem zwyczajnie wydzierawiane, opaty targowe, po-
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bierane przy przechodzeniu towaru z rk do rk.

Wród tych ostatnich wyróniaj si dwie : woskowni-

cze i solannicze, pobierane od koca XV stulecia od

kupna-sprzeday wosku i soli w miejscowociach, w któ-

rych ustanowiono komory na wosk, wzgldnie sól.

Osoby prywatne czy miasta mogy pobiera myta tylko

na podstawie specyalnego przywileju hospodarskiego.

Myta i ca pobierano przy drogach, przejazdach i prze-

wozach na rzekach, przy groblach i t. d., pod róno-

rodnemi nazwami. I ca byy rozsiane po caym kraju;

przedstawiay si jako ca przewozowe. Wybierano

je zwykle albo od jednostki bardzo grubej, np. od

wozu, rzecznego statku i t. d., albo te w pewnym
stosunku procentowym do wartoci towaru. Opacano
ca nieraz in natura, cho coraz wicej w pieni-

dzach. Opaty dla obcych kupców byy wysze zwykle,

miejscowi posiadali zwolnienia czasowe czy trwae, tak

mieszkacy miast, jak i jednostki, o ile dostay na to

specyalne przywileje. Taryfy ogólnej nie byo, lecz

kade co i myto miao swoj odrbn taryf zwycza-

jow. Za Zygmunta I ustanowiono obok dawniej po-

bieranego co, nazywane nowem. Nie jest ono doka-

dniej znane ; odnona ustawa si nie zachowaa. Zdaje

si, e byo to co, pobierane od wywozu i przywozu,

zwaszcza gównych artykuów. W r. 1561 nowe uchwa-

lono co, na razie jako czasowe, które si jednak utrzy-

mao i dalej, obok tamtych ce, które równie byy
wybierane. To co miao ju wycznie charakter ca
od wywozu i przywozu. Taryf zmieniano jeszcze w la-

tach 1566, 1568 i 1569.

Od ce nowo ustanowionych w wiefcu XVI nie byli

wolni ci, którzy posiadali zwolnienia dawniejsze ; odno-

siy si one tylko do ce, jakie istniay w chwili wy-
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dawania tych przywilejów. Szlachta — za wzorem szla-

chty polskiej, która ju w pocztkach XVI wieku a-

dnych ce nie pacia — dobijaa si, by to prawo

i w obrbie Litwy dla siebie uzyska. Osigna to

dopiero w roku 1559, ale tylko czciowo, zwol-

niono j bowiem jedynie od ca przy wywozie towa-

rów lenych, zboa i byda, z zastrzeeniem, e to pro-

dukty jej wasnego gospodarstwa; od ca od towarów

wwoonych nie zostaa zwolniona. Za to wolno celn

uzyskaa i co do ca nowego.

Mennica. Zaznaczy naley, i dochodem skarbu

byo take regale mennicze; oczywicie nie by to do-

chód stay.

Podatki. Te dochody, o których dotd bya mo-

wa, przedstawiay si jako dochody skarbu wielkiego

ksicia, który je pobiera na mocy swej wadzy, szy

za tak na potrzeby osobiste hospodara, jak — w rów-

nej mierze — na pokrycie wydatków pastwowych.

Obok tych dochodów póno zjawiy si inne, majce

ju wycznie pastwowy charakter. S to podatki,

uchwalane przez sejmy. Do tych dochodów naley

czciowo jeden z poprzednich, mianowicie dochód

z nowego ca od r. 1561.

Cech podatków byo to, i mogy one by naka-

dane tylko za zgod tego czynnika, który od pono-

szenia nowych ciarów by zabezpieczony przywile-

jami, tj. warstwy szlacheckiej. Std do naoenia po-

datków niezbdn bya uchwaa sejmu. Dwa inne czyn-

niki, duchowiestwo i miasta, nie uzyskay tego zna-

czenia w pastwie, by je o zgod pytano. Duchowie-

stwo miao gos przecie w osobach biskupów, w sej-

mach uczestniczcych.

Podatki byy uchwalane z powodu nadzwyczajnych
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wydatków, gównie na potrzeby wojenne, na zacig

onierzy, wyjtkowo na inne cele, jak wykup z za-

stawu dóbr hospodarskich, utrzymanie komisyi dla

pracy nad popraw statutu lub na dyety dla posów na

sejmy.

Podatki przedstawiaj si gównie jako podatki bez-

porednie; podatki porednie pojawiy si znacznie

póniej i nie miay tego, co tamte, znaczenia.

Po raz pierwszy podatek uchwalono w r. 1450,

nastpnie w r. 1473, o czem zreszt nic bliej nie wia-

domo. Od pocztku wieku XVI zjawiaj si podatki

wcale czsto ; uchwalano je jako podatki jednorazowe,

albo te na lat kilka, dwa lub trzy. Tylko trzy razy

uchwalono pogoowszczyn, wiatach 1514, 1519 i 1565.

W dwóch pierwszych wypadkach podatek przedstawia

si jako pogówne powszechne, naoone na ca lu-

dno, podzielon na kilka klas zalenie od stanowiska

spoecznego i gospodarczego; w r. 1565 naoono po-

goowszczyn tylko na t ludno, która nie dawaa

suby wojskowej, i t równie podzielono na klasy;

wolna bya wic od niej szlachta i cz ludnoci nie-

szlacheckiej, która suya wojskowo.

Obok pogoowszczyny uchwalano, i to czsto, se-

rebszczyzn. Ten podatek nosi wic nazw, która

bya uywana i na okrelenie innych take danin. Se-

rebszczyzna przedstawia dwa typy, wedug jedenostek,

które stanowiy podstaw do jej poboru. Rzadziej na-

kadano ten podatek od suby, wzgldnie — pod ko-

niec okresu, po reformie woocznej — od wóki, a gdzie

wók nie wymierzono, od dymu (brano od dymu po-

ow tego, co od wóki). Okrelano ten podatek take

jako pobierany od ,.koni", bo brano go tak, e pod-

staw wymiaru byy dobra, które dostarczay ratni-
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ków. Pacia ten podatek tylko ludno wociaska.
Pod koniec tego okresu wydawano przepisy, okrela-

jce dokadniej wysoko podatku tego wedug iloci

dymów, skadajcych sub, by w ten sposób nieco

zrówna ciary wobec rónorodnej wielkoci sub.
Nisz norm poboru podatku zastosowywano do ogro-

dników. Podatek ten przedstawia si jako podatek

gruntowy. Najczciej jednak podstaw wymiaru se-

rebszczyzny bya socha, zaprzgana w dwa woy lub

w dwa albo jednego konia. Ale i tych, którzy mniej

mieli ziemi, take pocigano do tego ciaru. Pod-

staw wymiaru bya ilo narzdzi pracy na roli ; byy
wic za podstaw brane tylko dochody z roli pynce,
nie inne.

Uchway sejmu trzeba byo, o ile chodzio o uchwa
podatku, który miay ponosi grunty, nalece do szla-

chty i duchowiestwa; i bez uchway móg w. ksi
z mocy swej wadzy pobra podatek z wasnych dóbr»

z miast hospodarskich, jak i od ydów. Zwyczajnie

jednak nakadano te podatki w uchwale sejmowej,,

wzgldnie odrbnie, jednak wtedy, kiedy podatek sejm

uchwali. Tylko Wilno miao przywilej, nadany w r. 1522,

i pacio podatek tylko w razie, jeli go naoono na

cay kraj, i to w kwocie cile okrelonej.

Co si tyczy podatku z miast, to z miast mniej-

szych pobierano podatek tak, jak z gruntów wiej-

skich, gdy te miasta miay przewanie rolniczy cha-

rakter. Z miast wikszych wybierano podatek w tej

formie, i na nie oznaczano na kade z osobna ry-

czatow sum, któr miao zapaci. Miasta nieraz po-

cigano nadto do przymusowych poyczek, w r. 1561

nawet w formie podatku od majtku mieszczan, od-
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powiadajcej podatkowi, który nosi w Polsce nazw
szosu.

ydzi pacili równie podatek ju w XV stuleciu

wtedy, kiedy go nakadano na miasta, a to tak, i
zoy musieli pewn cz sumy naoonej na miasto,

np. w Trokach poow. W XVI wieku ponosili ciary
razem z miastami, narówni z mieszczanami. Jeli by
naoony podatek na miasta, to ydzi pacili jedn
czwart tego, co wszystkie miasta razem. Za Zygmunta

Augusta zmieni si sposób opodatkowania ydów: albo

nakadano na nich podatek pogówny, albo te rycza-

tow sum, której rozkad by ju rzecz wewntrzn
ydów.

Podatki porednie. Podatki porednie, uchwa-

lane przez sejm na potrzeby pastwa, zjawiy si do-

piero pod koniec tego okresu, w r. 1561. Oboono
podatkiem przetwory ze zboa, t. j. mk, sód i krupy,

który to podatek wybierano od miar z mynów, a uzu-

peniono podatkiem od aren po miastach i wsiach

(w rónej wysokoci), patnym tygodniowo ; razem na-

oono podatek na napoje, t. j. miód, piwo i wódk,
wybierany po karczmach od miar napoju. Wybierano

jednak te podatki na rzecz skarbu pastwa tylko w do-

brach królewskich i duchownych; w dobrach prywa-

tnych miay one by pobierane, ale na rzecz ich

wacicieli. Podatki te miay trwa na czas wojny in-

flanckiej, utrzymay si jednak do koca tego okresu,

nawet i duej, mimo e obok tego podatku wprowadzono
(w r. 1569) zupenie prawie analogiczny podatek czo-

powego, nie ograniczony do dóbr w. ksicia i ducho-

wiestwa. W r. 1561 wprowadzono ta"ke podatek po-

redni od kupna-sprzeday zboa; forma jego po-

boru bya jednak tak niedogodn, i si nie utrzyma.
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Zarzd skarbu. Wszystkie dochody szy do

skarbu hospodara, który mia z nich pokrywa roz-

chody. Nie byo rozrónienia — poza podatkami —
dochodów hospodarskich i pastwowych

;
pierwsze

lady takiego rozdziau pojawiy si dopiero za Zy-

gmunta Augusta, gdy — jak o tern bya mowa — za-

cz on niektóre dobra wycza jako wasno oso-

bist. Lecz podatki, uchwalane przez sejmy, byy
przeznaczane wycznie na cele pastwowe, i to zwy-

czajnie ju dokadnie oznaczone przy uchwale sejmowej.

Wszystkie dochody, o ile nie zostay zuyte wprost

przez dawanie asygnat do tych, którzy je cigali, przy-

chodziy do skarbu pastwa, czy to i je tu wnoszono

bezporednio, co byo wyjtkiem, czy z nich tu wyli-

czali si starostowie i dzierawcy albo te osobni birczy,

którzy byli specyalnie wyznaczani do ich poboru, jak

np. gdy chodzio o podatki. Skarb za cay pozosta-

wa pod zarzdem podskarbiego ziemskiego, któremu

póniej pomaga i którego zastpowa podskarbi na-

dworny. On przeprowadza kontrol nad wszelkimi

wpywami. Wobec sejmu nie zdawano liczby z zwy-

kych dochodów skarbu; jedynie tylko dochody, py-
nce z podatków, podlegay kontroli sejmu, gdy byy
przez sejm, i to na pewien cel, uchwalone.

Dochody byy zuytkowywane na utrzymanie dworu

w. ksicia, o ile tego nie pokryway daniny i stacye,

na utrzymywanie poselstw u obcych pastw, dla po-

sów, wysyanych za granic, na dyety dla posów sej-

mowych, na pace urzdników, o ile nie mieli wypo-

saenia w ziemi lub w opatach, które pobierali, na

wynagrodzenie zasug i i t. d. Przedewszystkiem jednak

dochody te byy obracane na sprawy wojskowe, na

napraw i budow nowych zamków, o ile nie wystar-
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czaty posugi, jakie ludno w tym celu dawaa, oraz

ju od pierwszej poowy wieku XV na opacanie

wojsk zwycinych. Byty to gówne pozycye rozchodu

pastwa.

17. Unia lubelska.

Literatura: Mosbach, Pocztki; oBHapt-Sano.ibCKifi;

IIoJibCKO-niiTOBCKaa yHia; danno, Beanitoe KHaatecTBO, rozdz. I,

JTioGaBCKifi, CefiMt, rozdz. 7; Tene, OiepKt, rozdz. 45—46;

UnneTa, JlnTOBCKO-nojibCKia yHin; Kutrzeba, Unia, cz. 2.

Przeksztacenie Litwy przed uni lu-

belsk. Jeli cilejsze poczenie Litwy z Polsk

przyszo do skutku pod wpywem okolicznoci poli-

tycznej natury, stosunków zewntrznych (wojny mo-

skiewskiej i inflanckiej) i parcia ze strony sejmu pol-

skiego oraz ze strony szerokich warstw szlacheckich

Litwy, dcych do zamania przewagi monowadców,
to jednak umoliwio takiego rodzaju poczenie prze-

ksztacenie ustroju litewskiego pastwa, dokonywujce

si powolnie w cigu dwuwiekowego zwizku, a w tem-

pie przyspieszonym przed sam uni lubelsk. Litwa,

tak róna pod wzgldem ukadu spoecznego od Pol-

ski w kocu XIV w., w XVI w. ju bardzo do niej

si zbliya, przedstawiajc si ju jako pastwo sta-

nowe. Z ksit, panów i bojarów wytworzya si na

wzór polski szlachta, silnie ju odgrodzona od reszty

spoeczestwa. Stan mieszczaski nie róni si od

stanu mieszczaskiego w Polsce, reforma wooczna

wraz z jej skutkami zassymilowaa znacznie ustrój

wsi litewskiej do wsi polskiej. Ustrój wadz najwy-

szych, czy te i prowincyonalnych, na Litwie mniejwi-

cej ju odpowiada ustrojowi wadz polskich, zwaszcza
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po reformach z r. 1565/6. Nie bardzo odbiegay od

siebie organizacye skarbu i wojska. Jedynie tylko w za-

kresie sdownictwa Litwa zagwarantowaa sobie przez

statut II z r. 1566 odrbno prawa sdowego, a i to

z przyjciem ustroju sdownictwa polskiego co do s-
dów pierwszej instancyi. W takich warunkach moliwe
byo cilejsze zespolenie. Do uregulowania pozosta-

way zwaszcza kwestye : naczelnej wadzy i ustroju

parlamentarnego, cho i tu doszo do zblienia przez

wprowadzenie w r. 1566 na Litwie sejmików.

Przygotowania do unii. Pertraktacye o ci-

lejsze poczenie Litwy z Polsk prowadzono na sej-

mach: warszawskim z roku 1563/4, na który przybya

delegacya sejmu litewskiego, oraz parczowskim z r. 1564.

Na sejmie warszawskim z r. 1563/4 przyszo do czcio-
wego porozumienia, tak, e w wydanym przez króla

polskiego a w. ksicia litewskiego 13 marca 1564 r.

„recesie w sprawie okoo unii" stwierdzono szereg zgo-

dnych postanowie; jednake Litwa od tych uchwa od-

stpia i z sejmu tego pozostaa w mocy tylko „dekla-

racya o unii", równie z 13 marca 1564 r., stwierdzajca

zrzeczenie si przez Zygmunta Augusta na rzecz Korony

praw dziedzicznych Jagiellonów do tronu wielkoksi-

cego.
Dopiero w Lublinie, gdzie obradoway oba sejmy,

polski i litewski, w r. 1569, ostatecznie uregulowano

stosunek Litwy do Korony. Na sejmie tym, gdy zaa-

twienie sprawy natrafio ze strony Litwy na trudnoci,

król, uznajc dawne pretensye Polski do pewnych czci
Wielkiego Ksistwa, wcieli znaczne obszary Litwy do

Korony jako jej cz skadow. Przez krótki przy-

wilej z 5 marca 1569 r. inkorporowa Zygmunt August

województwa : woyskie (wraz z bracawskiem) i pod-

Historya ustroju Polski II 13



194 OKRES 11

askie, poczem okreli dokadniej stosunek do Polski

województwa podlaskiego w akcie, wydanym pod t
dat, a województw woyskiego i bracawskiego w akcie

z 27 maja 1569 r. Wreszcie wcieli do Polski aktem

z 1 czerwca 1569 r. województwo kijowskie i okreli

jego do Polski stosunek.

Odjto w ten sposób Litwie cztery obszerne wo-

jewództwa, które stay si czci Korony, majc tylko

zagwarantowane pewne odrbnoci prawne. Dopiero

z reszt terytoryum W. Ksistwa, skadajcego si z dzie-

wiciu województw i ziemi mudzkiej, zawarto ukad,

noszcy nazw unii lubelskiej. Ukad ten stwierdziy

oba sejmy przez akty, noszce dat 1 lipca, a zatwier-

dzone przez osobny akt Zygmunta Augusta z 4 lipca

1569 r. Za 11 sierpnia 1569 r. wyda monarcha jesz-

cze t. zw. potwierdzenie unii. Przez te akty zosta na

nowo okrelony stosunek obu pastw, tak, jak mia od-

td przetrwa bez adnej wikszej zmiany do r. 1791 r.

Stosunek, jaki wprowadziy akty unii z r. 1569,

przedstawia si jako unia realna. Ta unia jednak -
czy Koron z Litw znacznie zmniejszon, gdy —
jak o tern wyej bya mowa — od Litwy oderwano

województwa: podlaskie, woyskie, kijowskie i bra-

cawskie (z wyjtkiem czci drobnej kijowskiego). Oba
pastwas wobec siebie równorzdne; zw je razem Rze-

czpospolit polsk. Miay mie jednego wadc, obie-

ranego przez Koron i Litw na wspólnym zjedzie

w obrbie granic polskich. Koronacya nowego króla

miaa si odbywa w Krakowie; odpado osobne pod-

niesienie go na wielkie ksistwo. Król mia przez koro-

nacy prawo i do tytuu wielkiego ksicia Litwy. Król

potwierdza wspólnie prawa dla Korony i dla Litwy,
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i to tylko pod pieczci koronn. Odtd „Korona i W.

litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróne ciao,

a take nie róna ale jedna wspólna Rzeczpospolita,

która si z dwu pastw i narodów w jeden lud znio-

sa i spoia".

Jako jedno pastwo przedstawia si jednak Rzecz-

pospolita tylko na zewntrz; w stosunku do innych

pastw wystpuje jako cao, ma wspólne przy-

mierza, i wogóle wspóln polityk zagraniczn.

Na wewntrz poza wspóln osob wadcy wspólny

maj oba pastwa sejm, a wic te wspólne usta-

wodawstwo, o ile ono do sejmu naleao. Sejm

wspólny powsta przez poczenie obu sejmów do-

tychczasowych, koronnego i litewskiego. Poczenie
takie co do izby poselskiej nie nastrczao adnych
trudnoci ; w jednej izbie zebrano posów koronnych

i litewskich, którzy tak samo przez sejmiki byli wy-

bierani. Trudniejsza bya sprawa z ukadem co do

drugiej czci skadowej sejmu: senatu. Do senatu

polskiego wchodzili tylko biskupi, wojewodowie i ka-

sztelanowie, oraz ministrowie, tj. urzdnicy najwysi

z poród koronnych i nadwornych w liczbie piciu

:

kanclerz i podkanclerzy, marszakowie: koronny i nad-

worny, oraz podskarbi koronny, gdy do sejmu litew-

skiego poza posami naleao osób znacznie wicej.

Kwesty t zaatwiono w taki sposób, i wczono do

wspólnego ju senatu tylko tych z czonków poprze-

dniej rady wielkoksicej, którzy godnociami odpo-

wiadali czonkom polskiej rady, a zatem dwóch bisku-

pów (tylko tylu miaa ich Litwa), wojewodów w liczbie

dziewiciu, oraz starost mudzkiego, który sta na

równi z wojewodami, kasztelanów w liczbie dziesiciu,

wreszcie jako ministrów: kanclerza i podkanclerzego,
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marszaka wielkiego i nadwornego, oraz podskarbiego

ziemskiego. Wszystkich innych za od udziau w se-

nacie usunito, wic i innych urzdników dworu i urz-

dników pastwowych, i tych, których powoywano bez

wzgldu na ich godnoci urzdowe ze wzgldu na ród

(niektórzy kniaziowie). Wydano te osobny porzdek

senatu, który ustala miejsca czonków senatu, a to

tak, i naprzemian zajmowali miejsca senatorowie

polscy i litewscy, z pierwszestwem polskich.

Tak wic zwizek polega odtd nietylko na wspól-

nej osobie panujcego, ale i na wspólnoci sejmu.

Unia wic z osobistej przemienia si w uni realn.

Zreszt jednak Litwa zachowaa odrbno pa-
stwow. Zastrzeono, e moneta w obu pastwach

miaa by ta sama, ale j bi miano z osobna w ka-

dem pastwie ; zastrzeono, e mog Polacy na Litwie

i Litwini w Polsce nabywa nieruchomoci. Ale to nie

usuwao odrbnoci pastwowej. Litwa pozostawaa

przy swoich prawach, ustawy wic, przed uni wydane

dla Korony, nie mogy mie zastosowania na Litwie;

wyranie zastrzeono, e na Litwie nie maj znaczenia

ustawy, tyczce si t. zw. egzekucyi dóbr. Pozostay

w mocy przywileje, wydawane na Litwie czy to

na rzecz caych stanów, wic przywileje ziemskie

i dzielnicowe lub dla duchowiestwa, czy to na rzecz

poszczególnych jedenostek fizycznych czy prawnych.

Przez pozostawienie dla Litwy caej hierarchii urzdni-

czej bez zmiany, zarówno co do urzdów prowincyo-

nalnych, jak nawet co do urzdów centralnych, utrzy-

mano odrbn administracy, tak w cianiejszem

tego sowa znaczeniu, jak i odnonie do wojskowoci

i skarbowoci. Litwa miaa dalej swoje odrbne wojsko,

które sama utrzymywaa, zachowaa odrbny skarb
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wraz z odrbnemi ródami dochodu. Pozostao te

odrbne prawo sdowe wraz z ca organizacy s-

dów, czy to pierwszej instancyi, czy najwyszej.

W ten sposób uregulowano stosunek obu pastw,

który przetrwa bez zasadniczych zmian do koca

wieku XVIII, prawie do upadku Rzeczypospolitej.



OKRES III.

od r. 1569 do 1791.

1. Stosunek prawno-pastwowy Litwy do Korony

w latach 1569—1791.

Literatura: tlanno, BenuKoe KHaacecTBO, rozdz. 1

.

Unia lubelska z r. 1569 stanowia podstaw, na

której opiera si przez dwa wieki przeszo stosunek

Wielkiego Ksistwa Litewskiego do Korony. Zaraz po

zawarciu unii jeszcze wida byo na Litwie czciowy
opór przeciw temu poczeniu z Koron, jeszcze przez

jaki czas pewne ywioy dyy, by ten zwizek osabi
czy nawet zerwa. Usuwaa si te Litwa nieraz od

wspódziaania z Polsk, np. w pierwszych bezkróle-

wiach; spotyka si w Wielkiem Ksistwie instytucye

dawne odywajce, mimo e przez uni zostay usu-

nite, np. osobne zjazdy rady litewskiej, a nawet sejmy.

W przecigu jednak krótkiego czasu, niecaych trzech

dziesitków lat, ustpiy te objawy; Litwa w peni

z uni si pogodzia.

Co wicej, zwizek ten dwóch pastw, przedstawia-

jcy si jako unia realna wedug zasad, przyjtych

w r. 1569, zacienia si coraz bardziej, jeli nie for-

malnie, to materyalnie. Wspólno sejmów, a wic wspól-

no przewanej czci ustawodawstwa, wpywaa na

ujednostajnienie stosunków w obu pastwach take
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w obrbie tych dziedzin prawa, które miay pozosta

odrbne. Sejmy wydaway konstytucye, jednolicie nor-

mujce szereg kwestyi dla Korony i dla Litwy, nietylko

w sprawach, które byy obu poowom wspólne, lecz

take i w takich, które mogy by normowane od-

rbnie. Nawet jeli powstaway instytucye odrbne,

cho tworzono osobne dla Korony, a osobne dla

Litwy, to jednak na tsam mod, tak e rónice le-

dwie w szczegóach zachodziy. Najsilniej jeszcze od-

rbno zaznaczaa si w zakresie prawa sdowego,
które na Litwie byo unormowane przez statut drugi,

a od r. 1588 przez statut trzeci litewski, gdy Korona

nie miaa kodyfikacyi, rzdzia si szeregiem ustawo-

dawczych przepisów, rozrzuconych po statutach i kon-

stytucyach, i prawem zwyczajowem, majcem szeroki

zakres przeze tylko rzdzony. Ale i statut litewski

trzeci przepojony by zasadami, które z polskiego byy
wzite prawa.

I w tych dziedzinach prawa, które nie byy nor-

mowane przez ustawy wspólnego sejmu, lecz przez

prawo zwyczajowe, równie podobiestwo instytucyi

Wielkiego Ksistwa i Korony byo ogromne, docho-

dzio dó identycznoci poprostu prawa materyalnego,

cho odrbnego formalnie. Albo te podobiestwa, do-

chodzce do identycznoci czsto urzdze, wypyway
z tego, i takiesame potrzeby ycia zaspokajano przez

tworzenie identycznych norm prawnych, oczywicie nie

bez naladownictwa starszej kulturalnie i szybciej na-

przód idcej Korony, albo te wprost z przejmowania

— w praktyce ycia — wzorów polskich.

Taki stan rzeczy utrzyma si do czasów Stanisawa

Augusta. Podbój duchowy Wielkiego Ksistwa przez

Koron by zupeny; nie trudno wic ju byo wpro-
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wadzi instytucye wspólne i tam, gdzie dotd byy od-

rbne. Bez zmiany zasadniczego stosunku obu czci
skadowych Rzeczypospolitej powstaa w r. 1774 pierw-

sza wspólna instytucya administracyjna w Radzie Nie-

ustajcej. Prawa kardynalne z r. 1768 i 1775 wspólne

byy dla Korony i Litwy. Sejm czteroletni stworzy

dalsze wspólne instytucye, wspólne dla obu czci wy-

dawa prawa kardynalne, a wreszcie konstytucya

3 maja 1791 r. usuna dwoisto, tworzc z Wiel-

kiego Ksistwa i Korony jedno jednolite pastwo. To
wic kres i formalnego istnienia unii. Osobna konsty-

tucya, noszca nazw „porczenia wzajemnego obojga

narodów", z padziernika 1791 r., dopenia konsty-

tucyi Trzeciego Maja, wyranie stwierdzajc, e unia

przestaa istnie, a zastrzegajc pewne drobne lady

dawnej Wielkiego Ksistwa odrbnoci.

Rzecz jasna wobec tego, i trudno przedstawia w „Hi-

storyi ustroju Polski" z osobna ustrój spoeczny i pa-
stwowy Wielkiego Ksistwa w tym okresie, rozcigaj-

cym si od 1569 do 1791 r. Trzebaby powtarza przewa-

nie to, co powiedziano w t. I tej pracy o ustroju Korony,

przepisywa dosownie cae stronnice. Odsyajc wic
czytelnika do tomu I, w kilku rozdziaach nastpnych,

krótkich wobec tego, zaznacz jedynie odrbnoci prawa

Wielkiego Ksistwa, o ile one jeszcze si utrzymay.

Obszar Wielkiego Ksistwa, tak silnie zmniejszony

przez uni z r. 1569, powikszy si przez odebranie

w r. 1582 Poocka, który od r. 1563 zostawa w r-

kach Moskwy, a nastpnie w r. 1618 przez odzyskanie

Smoleska. Ten ostatni stracony zosta jednak w r. 1667.

W tych granicach utrzymao si Wielkie Ksistwo do



STOSUNEK DO POLSKI - KOCIÓ - WYZNANIA 201

pierwszego rozbioru w r. 1772; przy tym rozbiorze stra-

cio na rzecz Rosyi kawaki województw, najbardziej

ku Wschodowi wysunitych: poockiego, witebskiego

i miskiego, oraz cae województwo mcisawskie.

2. Ustrój spoeczny.

Literatura: Lengnich, Prawo pospolite, ks. II rozdz. 1 1

,

Jlanno, BeJinicoe KHaacecTBO, rozdz. 2; JleoHTOBHTB, IIpaBocno-

co6HocTb; Kozicki, Nieznane pismo; Baranowski, Sprawa szla-

chty; Prochaska, Przyczynki, rozdz. I.; Jlanno, TIoBiTi., rozdz. 3 —
Gloger, Opisy; Bezimienny, Doniesienie; Romer, Instruktarz.

—

Kraszewski, Wilno; Jlanno, K-HCTopin cocnoBHaro CTpoa; Ba-

ranowski, Komisye porzdkowe. — BepmaACKiS, JlnTOBCKie

eBpen; /tyÓHOBi., OóaacTHOH IIhhkocb; Janecki, Erkielten die

Juden den Adelstand?

W zakresie ustroju stosunków spoecznych midzy

Wielkiem Ksistwem a Koron rónice od koca XVI

wieku byy bardzo nieznaczne. Odsyajc wic co do

tych kwestyi do odpowiednich rozdziaów 1. 1 Historyi

ustroju Polski (w okresach: IV i V) zaznacz tutaj tylko

najwaniejsze punkty, w których uwidoczniaa si jesz-

cze pewna odrbno Wielkiego Ksistwa.

Koció. Wyznania. Stanowisko prawne ko-

cioa katolickiego, jak i innych wyzna, nie rónio
si w obu pastwach. Konfederacya warszawska z roku

1573, zapewniajca swobod wyznaniom chrzecija-

skim-akatolickim, odnosia si take do Litwy, wesza

nawet w caoci do statutu litewskiego III z r. 1588.

Póniej przeprowadzone ograniczenia wyzna akato-

lickich stosoway si na Litwie przedewszystkiem do

wyznawców kocioa greckiego, niezbyt wogóle po

unii kocielnej (t. zw. brzeskiej z r. 1595) licznych.

Szlachta. Przeprowadzenie reformy sdowej
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i ustanowienie sejmików na mod polsk pod koniec

poprzedniego okresu, wprowadzenie posów litewskich

do sejmu koronnego, gdzie uzyskali odrazu to stano-

wisko prawne i ten wpyw prawny narzdy pastwa, jaki

mieli posowie koronni, umoliwio na Litwie — jak

to wyej ju zaznaczono — przeprowadzenie zasady pra-

wnej równoci szlacheckiej. Szybko te po unii i re-

szta szlachty, upoledzonej dotd w prawach i wolno-

ciach, tj. szlachta „pod hospodarem", zdobya pene

prawa szlacheckie, po krótkich zwykle sporach. W pierw-

szych dziesitkach XVII wieku dobiegy do koca,

o ile dzi mona ju to stwierdzi, ostatnie fazy wy-

rabiania si szlachty na wzór polski.

Przywileje dzielnicowe litewskie, zatwierdzane jeszcze

w pocztkach tego okresu, poszy wkrótce w zapo-

mnienie. Straciy na znaczeniu i przywileje ziemskie,

zatwierdzane wprawdzie jeszcze przez czas jaki, lecz

zbdne, gdy ich tre wesza w drugi, a nastpnie

w trzeci statut litewski, a szereg praw szlachty okre-

liy konstytucye, wspólne dla pastw obu. Treci od-

powiaday te przywileje i wolnoci przywilejom i wol-

nociom szlachty koronnej.

Jeszcze tylko w ostatnich dziesitkach lat XVI w. od-

róniano szlachectwo polskie od litewskiego; póniej

zatara si ta rónica zupenie, tak e nawet urzdy

mogli piastowa szlachta litewska w Koronie i koronna

w Wielkiem Ksistwie Litewskiem, o ile tylko mieli

osiado w obrbie odnonego pastwa. Przy nobilita-

cyach i indygenatach nie odróniano szlachectwa ka-

dego z pastw, traktowano szlacht obu pastw jako

jedn spoeczno. Przepisy, tyczce si kwestyi na-

dawania nobilitacyi i indygenatu, wydawane przez

sejmy walne, miay charakter odnoszcych si do obu
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pastw. Uznawano wprawdzie litewskie tytuy kniaziow-

skie, lecz tytuy te adnych nie daway specyalnych praw.

Ukad jednak spoeczny i gospodarczy, tak róny od

ukadu w Koronie, zapewnia i nadal na Litwie przewag
warstwie magnatów, cho prawnie nie wyróniaa si
z masy szlacheckiej. Na jej olbrzymich dobrach sie-

dziaa drobna szlachta, tytuem dzierawy, lenna lub in-

nym korzystajc z wydzielanej im ziemi. Stosunki tej

szlachty okrelali panowie litewscy nawet w osobnych

aktach, jakby ustawach, np. „Postanowienie lennoci

ziemskiej w ksistwach suckim i kopylskim" ks. Bo-

gusawa Radziwia z r. 1662. Zawiso gospodarcza

pocigaa — mimo uznanej zasady równoci szlache-

ckiej — podporzdkowanie szlachty, która nie moga
utrzyma swej samoistnoci. Mao to zreszt zbadany

dotd przedmiot.

Wocianie. Cho dwiema rónemi drogami szy
dzieje ludnoci wociaskiej w Koronie i na Litwie,

rezultat ostateczny, pooenie ludnoci tej w w. XVII

i XVIII, nie wykazuje znaczniejszych rónic. To mona
ju obecnie stwierdzi, mimo, e zupeny jeszcze brak

prac o wocianach litewskich z tego okresu tylko

bardzo ogólnie pozwala t kwesty traktowa.

Pojcie niewoli ju w pocztkach tego okresu zani-

kno pod wpywem polskim doszcztnie ; statut litewski

trzeci z r. 1588 zna ju tylko jeden wypadek niewoli:

co do braców wojennych; ale potomkowie jeców
mieli by traktowani jako ojczyce. Usun te statut III

wyraenie : niewolnik, uywane w poprzednich statu-

tach, zastpujc je ewent. przez sowo : czelad.

Co do prawnego stanowiska ludnoci wocia-
skiej, to bya ona ludnoci poddacz. Wsi nie

móg wocianin opuszcza, jak tylko za pozwoleniem
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pana, który mia je stwierdzi swoim listem. Podlegaa

ta ludno w peni sdownictwu patrymonialnemu,

która w t epok przesza z poprzedniej. Utrwalenie

tego sdownictwa bya rzecz tern atwiejsz, i Litwa

nie przesza przez formy sdu awniczego, który w Pol-

sce wprowadzia co do znacznej iloci wsi kolonizacya

na prawie niemieckiem, tak e jurysdykcya patrymo-

nialna rozwin si tu w peni moga dopiero po ogra-

niczeniu samorzdu wiejskiego i usuniciu lub te pod-

daniu wpywom pana sdu awniczego. W kadym
razie wocianin na Litwie zachowa osobo prawn;

móg by podmiotem praw z wyjtkiem nabywania

nieruchomoci. Jak si tu uksztatowa jego stosunek

do ziemi, któr uprawia, nie jest dotd rzecz zbadan.

Sprzedae chopa bez ziemi, prawnie przedstawiajce

si jako sprzeda praw pana do poddanego, zjawiaj

si na Litwie czciej, ni w Koronie, gdzie byy nie-

sychanie rzadkie, lecz i tu pozostay objawem spora-

dycznym, jak w innych krajach na Zachodzie Europy,

gdzie istniao poddastwo, w przeciwstawieniu za do

pastwa moskiewskiego.

Ciary, jakie ponosia ludno wiejska, byy takie,

jak i w Koronie. Straci na znaczeniu czynsz, gówny
nacisk lea na robocinie. Przyczay si rónorodne

wiadczenia, róne w rónych okolicach, nawet wsiach.

Pooenie ludnoci wiejskiej w kocu tego okresu

przedstawiao si na pozór jako gorsze, ni w Koro-

nie. To wraenie powodowaa niszo kulturalna

wocianina na Litwie w stosunku do wocianina pol-

skiego. Jego pooenie gospodarcze o tyle byo lepsze,

i gospodarstwa byy tu wiksze, ni w Koronie. Po-

wód tego lea w sabszem zaludnieniu kraju a wi-
kszej iloci ziemi. Przecie przy reformie woocznej
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jedenostk bya wóka, nawet pewne kategorye ludno-

ci dostaway po dwie wóki ziemi, gdy w tym czasie

w Polsce ju przewaay gospodarstwa póanowe.
Miasta i mieszczanie. W pocztkach tego

okresu ju i ostatnie miasta na Litwie otrzymay prawo

magdeburskie, jak np. w r. 1597 Witebsk. Znikny
w nich warstwy porednie, jak mieszczanie konni; lu-

dno miejska silnie wyodrbnia si od reszty ludnoci.

Co do instytucyi miejskich, to nie przedstawiay one

rónic w stosunku do Korony. Tak samo wszdzie na

czele miast stay rady miejskie, reprezentujce na ze-

wntrz miasto, na wewntrz wystpujce w charakterze

organów samorzdu i autonomii. Sdownictwo w swoich

rkach dzieryy awy miejskie. Rzemiosa zorganizo-

wane byy w cechy.

Na ogó rozwój miast by na Litwie znacznie sab-

szy, ni w Koronie. Górowao nad innemi Wilno, jako

stolica kraju ; w r. 1678 zrównano je w prerogatywach

z Krakowem, tak e mieszczanie uzyskali prawo naby-

wania ziemi, wysyania posów na koronacye i elekcye

królów. Na Litwie wpyw czynnika zewntrznego, pana

miasta, silniej jeszcze wystpowa, ni w Polsce, co si
przejawiao w zalenoci obsady rady miejskiej od

pana, wykonywaniu przeze sdownictwa apelacyjnego

od sdów miejskich, wydawaniu ustaw. W miastach

królewskich wadz nad miastem sprawowali starosto-

wie. Brak prac nad miastami litewskiemi nie pozwala

bliej jednak tych kwestyi okreli.

Wyrodnienie instytucyi wiejskich, podporzdkowywa-
nie pod wadz pana miasta, za w miastach najwik-

szych, nielicznych, rozbijanie organizacyi miejskiej przez

jurydyki — to objawy, które, jak w Koronie, i tu wy-

stpuj, czc si z upadkiem gospodarczym miast
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litewskich. W yciu gospodarczem kraju miasta nawet

tego nie zajy stanowiska, jak miasta w Koronie.

Kiedy za Stanisawa Augusta rozpoczto akcy po-

rzdkowania stosunków miejskich przez komisye do-

brego porzdku, wyznaczano je i dla miast litewskich,

ale nieliczne. W r. 1775 pozwolono mieszczanom na

kupowanie dóbr ziemskich, czego nie przyznano mie-

szczanom koronnym. By zaradzi rozpaczliwemu sta-

nowi rzeczy, chwycono si radykalnego rodka. Kon-

stytucy z r. 1776 skasowano ustrój miast, oparty na

prawie magdeburskiem, tak miast królewskich, jak i pry-

watnych, z wyczeniem jedynie jedenastu miast wi-
kszych (Wilno, Troki, Kowno, Lida, Nowogródek,

Wokowysk, Pisk, Misk, Mozyr, Brze i Grodno). Usu-

nito autonomi i samorzd miast, a wic skasowano

wadze miejskie i osobne sdownictwo miejskie, a ca
wadz wraz z sdow oddano do rk starostów.

Reform przyniós dopiero sejm czteroletni. Ustawy,

miast tyczce si, przez ten sejm wydane, obejmo-

way obie czci Rzeczypospolitej, na równi je traktu-

jc. A wic dostay miasta now organizacj wedug
ogólnego typu, zostay podzielone na wydziay i t. d.

ydzi. Podstaw organizacyi ludnoci ydowskiej

pozostay kahay, których urzdzenia nie odbiegay

zdaje si od urzdze kahaów w Polsce. W XVIII w.

wida na Litwie siln walk ze strony ydów prze-

ciwko kahaom ; nie doprowadzio to jednak do prze-

ksztacenia tego ustroju.

W tej epoce, jako naczelna wadza, wyposaona

w moc ustawodawcz, wystpuje na Litwie — za wzo-

rem Polski — synod czyli sejm ydowski. W Polsce

pojawi si z kocem XVI w. synod trzech (póniej

czterech, wzgl. piciu) krajów, w których brali udzia
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wysannicy sejmików ydowskich z poszczególnych kra-

jów. Zdaje si, e pierwotnie Litwa braa udzia w tym

synodzie; ju jednak w pierwszych dziesitkach lat XVII

wieku wytworzyo ydowskie spoeczestwo na Litwie

swój wasny synod czyli sejm (waad). W sejmie tym

pierwotnie bray udzia trzy kraje: Brze, Grodno

i Pisk, z których kady obejmowa szereg kahaów.

W r. 1652 przyczyo si Wilno jako czwarty kraj,

jako pity od r. 1691 przyby Suck. Oczywicie take

Wilno i Suck stanowiy tylko centra osobnych krajów.

Zorganizowa si ten sejm ydowski na Litwie w roku

1623; zbiera si czsto odtd, nieraz co roku, prze-

citnie co trzy lata, a w r. 1764 zosta zniesiony kon-

stytucy, jak i synod koronny. Sejm ten by najwysz

wadz samorzdn i autonomiczn ydowsk na Li-

twie, wydawa ustawy dla ydów nie tylko w kwe-

styach, tyczcych si religii i spraw duchownych, lecz

wogóle we wszystkich wewntrznych sprawach ydów,

np. co do handlu, rzemios i t. d. Zachoway si

uchway tego sejmu ; wyda waad w czasie pótora-

wiekowego istnienia przeszo 1000 uchwa.

Na podstawie mylnej interpretacyi przepisu statutu

III o zrównaniu gówszczyzny i nawizek ydów
ochrzczonych z gówszczyzn i nawizkami szlachty

ydzi, przyjmujcy chrzest, zaczli si w XVIII, wieku

uwaa za szlacht. Konstytucya konwokacyi z roku

1764 pooya temu kres; na sejmie koronacyjnym

w r. 1764 szereg takich rodzin nobilitowano a 10 kró-

lowi tajnie nobilitowa pozwolono, za konstytucya

z r. 1768 uznano szlachectwo ydów, ochrzczonych

przed r. 1764.
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3, Sejmy. Ustawodawstwo. — Sejmiki.

Literatura: Kutrzeba, Skad sejmu ; Eepma^cKiM, O Ha-

cjrtffOBaHiu; IlTaiiran;Kiu, Ki> HCTopin; JIeoHTOBHii>, CnopHtie

Bonpochi; Bepma^CKiS, JIhtobckIS CTaTyr; OjimaMOBCKifi, 0(5a-

aaTejibHOCTb.—JleoHTOBHT, Biia; Jlanno, EEoBirb, rozdz. 4— 11.

Od poczenia rady litewskiej z senatem polskim

i obu izb poselskich w jeden sejm walny koronny

w r. 1569 miay przesta istnie zarówno osobny sejm

litewski, jak i osobna rada. Jeszcze jednak wskutek

dnoci separatystycznych, które na Litwie nie zaraz

wygasy, i po unii — zwaszcza w czasie bezkró-

lewi— zbieraa si rada litewska, a nawet wraz z po-

sami tworzc sejm
;
ju atoli w koca XVI wieku

zaginy te nie majce podstawy prawnej zjazdy, a Li-

twa pogodzia si z swoim udziaem w sejmie koron-

nym, który pozosta jedyn instytucy dla caej Rze-

czypospolitej.

Genera litewski. Za pozostao dawnego

sejmu litewskiego, a raczej za jego lad, mona uwa-

a powstajcy po unii t. zw. genera litewski. Jak

w Polsce przed sejmem zjedali si senatorowie i po-

sowie osobno z ziem wielkopolskich dla obrad przy-

gotowawczych do sejmu i wzajemnego porozumienia,

zwykle w Kole, za z ziem maopolskich zwykle w Kor-

czynie, skd dopiero udawali si na sejmy, które to

zjazdy zwano generaami, tak samo senatorowie i po-

sowie litewscy zjedali si przed sejmem zwykle w Wo-
kowysku. a póniej w Sonimie. Zjazd taki mia to

samo tylko, co tamte, znaczenie: przygotowywa sprawy,

jakie miay by ze strony Litwy na sejm wniesione,

stanowi teren do porozumienia si co^do stanowiska,

jakie ma zaj prowincya litewska; ustay te generay,

jak i w Koronie, w poowie XVII stulecia.
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Miejsca obrad sejmów. Sejmy zbieray si tylko

w Koronie, w Warszawie w zasadzie. Dopiero konsty-

tucya z r. 1673 postanowia, i co trzeci sejm mia
si odbywa na Litwie, w Grodnie, z wyjtkiem jednak

sejmów elekcyjnych i koronacyjnych, oraz konwokacyi,

które zbieray si w Koronie.

Skad sejmu. Ilo czonków litewskich sejmu

walnego od unii lubelskiej do koca tego okresu pra-

wie nie ulega zmianie. Dopominania si ksicia suc-

kiego o przyznanie mu miejsca w senacie na tej pod-

stawie, e dawniej zasiada w radzie litewskiej, nie

doprowadziy do skutku. Za to po utworzeniu biskup-

stwa smoleskiego dano biskupowi temu miejsce w se-

nacie. Nie przyby ani jeden wojewoda, ani jeden ka-

sztelan z Litwy. Wprowadzono jednak do senatu —
razem z koronnymi — w r. 1768 obu hetmanów,

w r. 1775 podskarbiego nadwornego. Po roku 1775

byo wic 31 czonków senatu z Litwy na ogóln cy-

fr 154.

Liczba posów litewskich, która ustalia si na 48,

wzrosa o jednego posa, dodanego mudzi, dopiero

w r. 1764, gdy liczba posów z Korony (bez Prus

i Inflant) wynosia wtedy 127. Przez pierwszy rozbiór

Polski liczba posów litewskich zmniejszya si o czte-

rech, lecz trzech nowych doda sejm rozbiorowy w roku

1775, tak e byo ich odtd 48 na 123 koronnych i 6

inflanckich. W sejmie czteroletnim zasiadaa od koca
1790 r. podwójna liczba posów i z Litwy take.

Wedug konstytucyi 3 maja 1791 r. i ustaw uzupe-

niajcych miaa mie Litwa — na równi z Wielkopol-

sk i Maopolsk — 68 posów i 34 senatorów obok
ministrów.

Senatowi przewodniczy w Koronie marszaek wielki

Historya ustroju Polski II M



210 OKRES III

koronny, a gdy sejm na Litwie si odbywa, marszaek

wielki litewski. Od króla przemawiali kanclerz koronny

w sprawach koronnych, litewski w litewskich.

W izbie poselskiej marszaka po unii wybierano co

trzeci sejm z posów litewskich, zachowujc dwa inne

sejmy dla marszaków z Wielko i Maopolski. Nie

zawsze jednak cile tego przestrzegano. Od r. 1673 na

sejmach, które si zbieray w Wielkiem Ksistwie, wy-

bierano z zasady marszakiem jednego z litewskich

posów.
Kompetencya sejmu. Co si tyczy kwestyi

wadzy sejmu w stosunku do Litwy, to tak ona si
przedstawiaa. Czy chodzio o uchway, tyczce si

wycznie Litwy, czy wycznie Korony, to kada taka

uchwaa moga zapa tylko za zgod caego sejmu,

tak e o uchwaach tyczcych si Korony, decydowali

i posowie i senatorowie litewscy, i naodwrót. O ile cho-

dzio o moc obowizujc konstytucyi sejmowych, to

odróni w nich naley trzy grupy. Jedna grupa— to

konstytucye, regulujce kwestye wspólne Koronie i Li-

twie, a wic odnoszce si np. do instytucyi króla,

elekcyi, senatu, sejmu i t. d. ; druga grupa — to kon-

stytucye, które miay zastosowanie wycznie do Ko-

rony, trzecia — konstytucye, które stosoway si wy-

cznie do Litwy. Konstytucye, tyczce si tylko Litwy,

niekiedy wyodrbniano w osobny dzia, wyjtkowo do

drugiej poowy wieku XVII, od r. 1661 ju prawie

stale. O ile konstytucye nie byy wyodrbnione jako

specyalnie litewskie wród innych, to obowizyway
dla Litwy, jeli to wynikao z treci- uchway, lub te
jeli przez osobny dopisek (np. „na W. X. Litewskie

ciga si") wyranie to zaznaczono.

Pocztkowo postpowano nieraz w ten sposób, i
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w konstytucyi sejmu podawano tylko tytuy konstytu-

cyi litewskich, a ogaszano je osobno w penym tek-

cie, i to w ruskim jzyku (1578, 1581), lub nawet

ogaszano cakiem odrbnie, po rusku (1588). Zreszt

jednak stale konstytucye dla Litwy pomieszczano w pe-

nym tekcie w konstytucyach, w jzyku polskim.

S ej m i k i. Ustrój sejmików wkrótce zupenie uzgo-

dni si z ustrojem sejmików w Polsce. Obok sejmi-

ków przedsejmowych, które ogasza król w osobnych

uniwersaach, pocztkowo jeszcze po rusku pisanych,

ale zgodnych omal zupenie z odpowiednimi uniwer-

saami w Koronie, oraz sejmików dla wyboru urz-

dników, które zwoywali wojewodowie, a na mudzi
starosta, pojawiy si i inne sejmiki, tych kategoryi,

co w Polsce. Przybyy wic sejmiki kapturowe, ale

dopiero w trzeciem bezkrólewiu. Od utworzenia w roku

1581 trybunau litewskiego przybyy sejmiki deputackie,

którym dzie stay oznaczono, 2 lutego, dla wyboru

deputatów; mud dostaa je dopiero po przystpieniu

do trybunau litewskiego w r. 1588. Statut trzeci li-

tewski z r. 1588 wprowadzi jako instytucy sta
sejmiki posejmowe czyli, jak si w Koronie zway,

relacyjne.

Sejmiki obradoway pod lask dyrektora czyli

marszaka, którego same wybieray. Sejmik wedug
uchwa sejmu grodzieskiego 1566 7 roku móg trwa
trzy dni, wedug statutu III dni cztery. Sejmiki bardzo

rycho zaczy uywa w instrukcyach i laudach jzyka

polskiego.

Dalszy rozwój sejmików identyczny by z rozwojem

sejmików w Polsce. e jednak ukad spoeczny szla-

chty by tu inny, odbija si on i na sejmikach. Prze-

i r
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waali i nadal na nich monowadcy, od których byy
zalene rzesze szlachty drobnej.

4. Urzdy.

Literatura: Lengnich, Prawo pospolite, ks. III rozdz.

6—8, 10—12; Wolff, Senatorowie; JleoHTOBni*, JlnioBCKie ro-

cnoAapn; Tene, OSnacTHoe ynpaBJieme.

Urzdy centralne i senatorskie.
Wielkie Ksistwo Litewskie zatrzymao oddzieln

organizacy administracyi, jednak zupenie analogiczn

do polskiej. Na czele stay, jak poprzednio, urzdy

wielkie i nadworne, takie same, jak w Koronie, wic:

kanclerz i podkanclerzy, marszaek wielki i nadworny

(marszaków dworskich, gdy powymierali posiadajcy

te urzdy w pocztkach XVII w., ju wicej nie no-

minowanoj i podskarbi wielki, zwani ministrami, a nadto:

hetman wielki i polny, sekretarze, referendarze, pod-

komorzy, podskarbi nadworny, chory, miecznik, ko-

niuszy, kuchmistrz, podczaszy, krajczy, stolnik, pod-

stoli, czenik, pisarze i t. d., a z urzdów wojsko-

wych : pisarz polny, stranik, obony, genera artyleryi

i t. d. Mieli oni funkcye pastwowe lub cile tylko

dworskie, podobnie jak w Polsce. Bez zmiany utrzy-

may si te urzdy senatorskie wojewodów i kaszte-

lanów.

Urzdy powiatowe. Urzdników ziemskich,

tj. powiatowych, przybywao na wzór polski. Tworzono

nowe urzdy na Litwie, po powiatach, tak, jak i po-

przednie: podkomorzych, chorych,, sdziów i t. d.

z powiatami byy zwizane. Nie chodzio tu wcale

o tworzenie urzdów, któreby miay praktyczne zna-

czenie dla administracyi czy sdownictwa, lecz tylko
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o nowe tytuy, którymi monaby byo zaspokoi chci

szlachty w tym kierunku idce. Powstaway te urzdy

wic jako tylko honorowe, bez adnych zgoa atry-

bucyi, na wzór polski. Pojawili si wic na Litwie

stolnicy i podstolowie, czenicy i podczaszowie, mie-

cznicy i t. d., obok oczywicie tych urzdów powia-

towych, które istniay poprzednio, a utrzymay si

i w cigu tego okresu, jak marszakowie, sdziowie,

podsdkowie, pisarze, wojscy, tiwuni, horodniczy, mo-

stowniczy i t. d.

Nadawanie urzdów. Wpyw szlachty na no-

minacye urzdników zwikszy si jeszcze. Statut III

litewski wprowadzi i na Litwie polsk zasad, i kan-

dydatów na podkomorzych wybiera maj sejmiki

w liczbie czterech, a z tych czterech dopiero nominuje

podkomorzego król. Tene statut wprowadzi zasad

nominacyi chorych na wzór nominacyi urzdów s-
dowych, tj. z czterech kandydatów, przedstawianych

przez sejmik odnonego powiatu. Jeszcze dalej sza

ta zasada tylko w odniesieniu do mudzi, jak to wy-

ranie w tym okresie stwierdzono przy potwierdzaniu

jej przywilejów.

Reformy najwyszych urzdów za Sta-

nisawa Augusta. Reformy urzdów pod koniec

tego okresu, z czasów Stanisawa Augusta, objy i Li-

tw; drobne tylko zreszt rónice zaznaczy trzeba

midzy ustrojem tych wadz w Koronie i na Litwie,

o ile te wadze tworzono jeszcze jako odrbne dla

obu czci Rzeczypospolitej. Tak utworzono dla Litwy

osobn komisy skarbow równoczenie, gdy i dla

Korony, na konwokacyi 1764 r., osobn wojskow,
nieco póniej, bo na sejmie koronacyjnym 1764 r., gdy

w Koronie utworzya j ju konwokacya. Na czele
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tych komisyi stali : podskarbi wielki litewski, wzgldnie
nadworny, na czele pierwszej, na czele drugiej hetman
wielki, wzgl. polny. Tylko liczba czonków komisyi skar-

bowej bya inna na Litwie, mniejsza, ni w Polsce,

pierwotnie 9, od r. 1765—6. Zreszt sposób ich wy-

boru, jak i kompetencya, byy takie same, jak co do
komisyi koronnych. Komisy wojskow litewsk zwi-

nito razem z koronn w r. 1776. Komisya edukacyjna,

utworzona w r. 1775, bya jedna tylko, poniewa nie

miaa ona charakteru wadzy, lecz stanowia osob
prawnicz, nie byo wic koniecznoci tworzenia od-

rbnej dla Litwy.

Tak wic utrzyma si a do czasów Stanisawa

Augusta zupenie odrbny zarzd administracyi dla

Wielkiego Ksistwa. Przeamano t zasad, nie zmie-

niajc zreszt zasadniczego stosunku Litwy do Korony,

który cigle si jeszcze opiera na aktach unii z roku

1569, dopiero przez utworzenie w r. 1774 Rady nieusta-

jcej, której powierzono obok tych jej atrybucyi, jakie

posiadaa jako wydzia sejmu, take i najwysz wadz
w zakresie administracyi pastwa. Do Rady nieustajcej

powoywano ministrów litewskich i polskich bez roz-

rónienia; mogli by wic tylko litewscy do niej po-

woani, lub tylko koronni. Wadza Rady, jak i jej de-

partamentów, obejmowaa ca Rzeczpospolit, tak

wic, e np. departament z ministrem, wzitym z po-

ród ministrów litewskich, wykonywa wadz i w obr-
bie Korony, i naodwrót. W ten sposób przez utworzenie

Rady nieustajcej unia, czca oba pastwa, zacienia

si, gdy do wspólnoci sejmów przyczya si i wspól-

no najwyszej administracyi.

Nowe komisye, jakie stworzy sejm czteroletni, za-

równo dwie pierwsze, stworzone ju w r. 1788, tj. woj-
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skowa i dla spraw dyplomatycznych, których byt by
tylko Czasowy, jak i nastpne: wojskowa, skarbowa

i policyi, powstae w r. 1791, rozcigay swoj wa-
dz na obszar caego pastwa. Std zway si one

komisyami wielkiemi obojga narodów.

Co do ostatnich trzech, byo to naturalnym wyni-

kiem zniesienia unii i poczenia przez konstytucy

3 maja 1791 r. obu czci skadowych w jednolit

cao. To i najwysza wadza administracyjna, utwo-

rzona w r. 1791, stra, bya jedyn dla caego pastwa;

z tych samych powodów ministrowie, do stray wcho-

dzcy, rozcigali swoj wadz na cae pastwo, bez

wzgldu, czy byli litewskimi, czy koronnymi. ladem
dawnego obu pastw stosunku pozostao to, i utrzy-

mano ministrów w tej liczbie i z tymi tytuami — li-

tewskich i koronnych — jak to byo poprzednio. Ale

byy to ju tylko tytuy róne; zarzd pastwa sta

si jednolity. W „zarczeniu wzajemnem obojga naro-

dów" z r. 1791 zastrzeono jedynie, i do komisyi

skarbowej i wojskowej w równej liczbie wchodz czon-

kowie z Korony i Litwy, i e Litwa zachowuje odrbn
kas i odrbny najwyszy sd skarbowy, którego zre-

szt nie zorganizowano.

5. Sdownictwo. — Statut.

Literatura: Lengnich, Prawo pospolite, ks. IV rozdz. 13;

JleoHTOBHiii, IT,eHTpajiHUH cyfleÓHus yipeacAeiiiH; Tene
OdnacTHue cyji,u; — Linde, O statucie; Powstaski, Uwagi;

Górski, Dodatek; Czeticertyski, Jeszcze jedno sowo; Bep-

maACKiM, O nacatAOBania; llTamnn,Kifi, Kt Bonpocy; Tene,
K?> HCTopia; JleoHTOBHTb, Cnopnwe Bonpocu; BepraaACKift,

JlHTOBCKift CTaTyrL; OnmaMoncKiti, OGnaaTenhCTBO; Piekosiski,

Statut litewski.

Zarzd kraju, cho odrbny dla Wielkiego Ksistwa,
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jednak zupenie by analogiczny, jak w Koronie. Tyczy

si to wogóle administracyi, jak specyalnie skarbowo-

ci i wojskowoci. Pewn odrbno wiksz wykazy-

wa jednak ustrój sdowy. Zachowao te wielkie

Ksistwo odrbne prawo sdowe.
Sdy pierwszej instancyi ziemskie, grodzkie i pod-

komorskie, ostay si przez cay ten okres, jak je

zorganizowano pod koniec poprzedniego na wzór pol-

ski. Za wzorem polskim wprowadzono i sdy kaptu-

rowe, dopiero jednak w III bezkrólewiu. Sdy najwy-
sze analogiczne przybray ksztaty do sdów polskich.

Takie same i tu wic sdy: asesorski, referendarski,

który zwinito w r. 1766, marszakowski; sd sejmowy

by wspólny Koronie i Litwie. Jzykiem urzdowym
sdów pozosta jzyk ruski, w praktyce powoli wypie-

rany przez jzyk polski. Jednak dopiero w r. 1696

wprowadzono jzyk polski w aktach sdowych w miej-

sce ruskiego.

Reformy sdowe z pocztków rzdów Stanisawa

Augusta przeksztacajce sdy najwysze na kollegialne,

obejmoway i Litw; tak zreformowano w rokul766 sd
asesorski i marszakowski. I na Litwie utworzono w po-

cztkach tego okresu jako sd najwyszy trybuna.

Trybuna gówny Ks. 1 i te wsk i ego. Reform
sdownictwa najwyszego, tak potrzebn i na Litwie, do-

prowadzono do skutku w zupenie analogiczny spo-

sób, jak to si stao w tym czasie w Koronie, a to

przez utworzenie trybunau Wielkiego Ksistwa litew-

skiego w r. 1581, w trzy lata po utworzeniu takiego

trybunau (w r. 1578) w Koronie.

Skad trybunau odpowiada temu skadowi, jaki

przepisano dla trybunau koronnego. Wchodzili do
jako sdziowie przedewszystkiem deputaci, których
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wybieraa szlachta na sejmikach, a to tak, i z kadego

powiatu miao ich by wybieranych dwóch, razem wic
46, wobec tego, e Litwa po r. 1569 liczya — poza

mudzi — powiatów 23. mud otrzymaa prawo

zorganizowania dla siebie osobnego sdu gównego
w obrbie swoich granic. Nie skorzystaa jednak z tego

pozwolenia i dalej sprawy jej zaatwiay si po da-

wnemu w sdzie królewskim, a ostatecznie w r. 1588

przystpia do trybunau, do którego odtd wysyaa
trzech deputatów. Wybieray deputatów osobne sej-

miki, trybunalskimi zwane, których czas zbierania

si stale by w ustawie oznaczony na 2 lutego, tj. na

Matk Bosk Gromniczn; std zwano te sejmiki gro-

mnicznymi. Wybór dokonywano wikszoci gosów,

co potwierdzia i konstytucya z r. 1613. Czas urz-

dowania deputatów trwa rok jeden; deputat powtór-

nie móg by wybrany dopiero po upywie dwóch lat,

chyba eby go wybrano jednomylnoci. Wedug kon-

stytucyi z r. 1611 mona jednak byo zosta deputa-

tem powtórnie dopiero po upywie lat czterech.

Deputaci wybierali marszaka, który przewodniczy

sdowi. Sprawy decydowaa wikszo gosów.

Obok deputatów wieckich do trybunau wchodzili

take deputaci duchowni, wybierani na rok, a od roku

1670 na dwa lata, przez kapituy. Sdzili oni w tych

sprawach, gdy jedn ze stron by duchowny; zasiadali

wtedy w równej liczbie deputaci duchowni z wieckimi.

W razie równoci gosów spraw odsyano do sdu
królewskiego.

Trybuna, stanowicy jedn cao, sdzi mia na

czterech miejscach, z miejsca na miejsce w oznaczo-

nych odstpach czasu si przenoszc, w Wilnie, Tro-

kach, Nowogródku i Misku. Okrelono te, w której
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z tych miejscowoci pewne województwa miay si

sdzi. W r. 1589 zmieniono jednak to tak, i w cigu

roku mia trybuna zasiada w dwóch miejscowociach,

tj. jednego roku w Wilnie (gdzie sdziy si te woje-

wództwa, które naleay dotd do Trok) i w Nowogródku,

gdzie reszta województw si sdzia, za drugiego

roku w Wilnie i zamiast w Nowogródku w Misku.

W r. 1764 jednak czciowo podzielono trybuna, tak,

e cz zasiadaa w Wilnie, a druga w Nowogródku
(lub Misku). W r. 1775 na siedziby trybunau wyzna-

czono Wilno i Grodno.

Do trybunau, jak w Koronie, naleay przedewszyst-

kiem apelacye od sdów ziemskich, grodzkich i pod-

komorskich. Nadto w pierwszej instancyi naleay do

trybunau sprawy przeciw urzdnikom sdowym, wy-

nikajce z ich urzdowania, zwaszcza co do niedo-

puszczenia apelacyi.

W r. 1609 utworzono i dla Litwy trybuna skar-

bowy dla kontroli skarbowej, na wzór trybunau ko-

ronnego; zbiera si zwykle w Wilnie. W r. 1726 prze-

niesiono te jego funkcye na trybuna gówny, który

jednak te sprawy sdzi w nieco innym skadzie, bo

z dobraniem komisarzy, wyznaczonych z senatu, pod

osobno obieranym marszakiem.

Reformy sejmu cz te roi et niego. Sejm czte-

roletni zniós take—w r. 1792—na Litwie sdy ziemskie,

grodzkie i podkomorskie, w ich miejsce wprowadzajc

sdy ziemiaskie, oraz na nowo zorganizowa sd
trybunalski — analogicznie jak w Polsce. Sd trybu-

nalski utworzono tylko jeden — w Wilnie. Ustawa o or-

ganizacyi sdów miejskich i sdu asesorskiego jako

apelacyjnego dla miast z r. 1791 i do Litwy si te

w peni odnosia.
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Statut III litewski. Zaledwo uchwalony zosta

statut II litewski i wprowadzony w ycie, zaczto my-

le o jego poprawie. Poczenie cilejsze uni Litwy

z Polsk zmuszao te do zmiany niektórych przepisów

statutu II. Ju w r. 1569 wybrano osobn komisy,

która miaa przeprowadzi popraw statutu, uwzgl-

dniajc zwaszcza przepisy polskiego prawa. Poprawa

jednak nie dosza do skutku. Powracaa jeszcze ta

kwestya, a ostatecznie naprzód j popchnito w roku

1584. Zjazd z tego roku w Wokowysku uoy nowy
statut. Przejrzany na sejmie elekcyjnym z r. 1587, uzy-

ska zatwierdzenie ze strony sejmu koronacyjnego

28 stycznia 1588 roku i zosta wprowadzony w ycie

od 6 stycznia 1589 r.

Statut ten podzielony na 14 rozdziaów, jak i po-

przedni, drugi; artykuów liczy 488, wic o 120 wi-
cej, ni poprzedni. Ulepsza on szereg instytucyi, dosto-

sowywa je do zmienionych warunków ustroju. Obej-

mowa duo przepisów z zakresu prawa publicznego,

zwaszcza co do praw szlachty, przedewszystkiem je-

dnak prawo sdowe. W stosunku do statutu poprze-

dniego wida zwaszcza rozszerzenie znaczne rozdzia-

ów, tyczcych si prawa karnego i procesu. Na caym
statucie zauway mona silny wpyw prawa polskiego.

I ten statut spisany zosta w urzdowym jzyku

ruskim. Ju w r. 1588 ogoszono go drukiem, po ru-

sku. Zaraz pojawiy si i tumaczenia polskie. W druku

tumaczenie polskie ukazao si w r. 1614. Dalsze wy-

dania statutu powtarzay tylko to wydanie (1619, 1648,

1693, 1744, 1786); po rusku ju wicej statutu nie

drukowano, cho to by tekst urzdowy. Tumaczenie

polskie trzymao si najdokadniej tekstu ruskiego.

Statut III pozosta w mocy jako kodeks, obowi-
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ujcy Wielkie Ksistwo, przez cay czas istnienia Rze-

czypospolitej, i dugo jeszcze póniej (do r. 1840).

Uzupeniay go póniejsze konstytucye sejmowe, lecz

do nieznacznie. O poprawie statutu mylano ju

w XVI stuleciu. Dopominano si o ni i przez na-

stpne dwa stulecia, lecz przecie do rewizyi kodeksu

nie przyszo.
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Jak w I. tomie, tak i w tym nie podaj literatury
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cho one niejednokrotnie dotykaj kwestyi z zakresu
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rozwój nauki historyi prawa litewskiego, czy to z lite-

ratury polityczno-historycznej, jaknp. Czackiego, O li-

tewskich i polskich prawach, Jaroszewicza, Obraz Litwy,

Prochaski, Król Wadysaw Jagieo i t. d. Przegld

prac dawniejszych do historyi ustroju Litwy podaje

Hruszewskij t. V. str. 619—631. W przedstawieniu

ustroju zuytkowaem niejedn oczywicie wiadomo,

zaczerpnit z innych prac, nie tyczcych si wprost

historyi ustroju Litwy, lub cile historycznych.

Podobnie te, jak w tomie I, nie ograniczaem si

do streszczenia tylko prac, tyczcych si pewnych

kwestyi, lecz staraem si sprawdza rezultaty bada,

niejednokrotnie dochodziem do konstrukcyi bardzo
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silnie nawet odbiegajcych od twierdze dotychczasowej

literatury. "Wyniki wasnych studyów nad history u-

stroju Litwy zuytkowaem zwaszcza w rozdziaach,

odnoszcych si do kwestyi wadzy wielkoksicej,
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15*
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Hpe BT, aCMy^CKOli 3eM.IT. b-b XVI B. CóopmncB
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stwa litewskiego. Kraków 1885 r.
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INDEKS.

Adopcya bojarów litewskich, i ru-

skich, do rodów polskich 53—54.

Apelacya 155— 156, 158 — 160,

167, 218.

Asesorowie 150—152.

Autonomia miast 96—97, 205

—

206.

Birczy 119, 191.

Biskupów rzymsko - katolickich

udzia w radzie i w sejmie

131—132, 195, 209.

Biskupstw rzymsko - katolickich

przywileje 66—67. Ob. sdow-
nictwo duchowne.

Bobrowniczy 124.

Bojarzy ; obowizki i ciary
16-21, 50—52, 63; podnosze-

nie si znaczenia bojarów 26

—

27, 39, 60, 129, 134-135, 137;

stosunek do ziemi 19—20, 48,

52; swobody osobiste i przy-

wileje 46, 49, 50—52, 62—65;
udzia w elekcyach 109—111,

w uniach 27. Ob. szlachta,

herby, adopcya.

— drugiego rzdu 47.

— pod hospodarem 64—65, 190,

202.

— putni (pancerni, posiedni, o-

sadni etc.) 54, 56—57, 84-85.

Burmistrz 101.

Cechy 101, 205.

Chorgwie panów 175.

— powiatowe 105, 175.

Chory powiatowy 123—124,

126, 175, 212—213; udzia w
sejmie 140—141.

— wielkiego ksicia 117, 212.

Chutory 78.

Ciga ludno 82.

Ciary ludnoci wociaskiej
81—82. Ob. daniny, czynsz,

posugi.

Ca 133, 181, 185-187; dziera-

wione przez ydów 103.

Czelad dworna 73—74, 80, 203.

Czenik powiatowy 124, 213.

— wielkiego ksicia 212.

Czoobicie 14, 18—19.

Czynsz 24, 84, 94, 95, 99, 100,

119, 182-183.

Da groszowa 84.

— miodowa 124.

— tatarska 11.

Daniny 18, 20-21, 23, 67, 82-83.

93-94, 119-120, 124, 178. 181,

185, 191.

Dannicy 84, 182.

Danniczy 124.

Dobra bojarów dziedziczne 19,

48; nadane 19, 48—49.
— hospodarskie 76, 83, 87-89,

93, 95, 98, 178-179, 181-185,

189—190; spadkowe 182; za-
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rzd 110, 116, 118-119, 127,

182—184; sdownictwo o dobra

hospodarskie 154—155, 157.

Doktor ydowski 104.

Dolnicy 81.

Dowództwo wojskowe 16, 17,

107, 116, 120, 122—123, 125, 175.

Duchowni; prawa i przywileje

39, 139, 187, 189, 190, 196; suba
wojskowa 172 — 173; udzia
w radzie ob. biskupi; udzia
w sejmie 142; udzia w try-

bunale 217.

Dwory 17-19, 22, 112, 113, 115.

Dworzyszcze 76—77, 79—81.
Dyety posów 19.

Dym 22, 80, 174, 180, 188.

Dziako 21, 50, 55, 82.

Dzielnice 7, 9—13, 15, 17, 58,

76, 107, 120, 130, 140, 143.

Dzierawcy 118—119, 182—183;
udzia w sejmie 140— 141.

Dziesiciny 68.

Dziesitnicy 182.

Egzekucya dóbr 196.

Elekcya ob. wielki ksi, urzdy.
Folwark 77, 86—87, 95.

Gajewnik 124.

Genera (sejmik generalny) 205.

Genera artyleryi 212.

Gmina miejska 96, wiejska 95.

Gramoty nowogrodzkie 43.

Gwaty 82—84.

Herby 30, 45-46, 52-54, 69.

Hetmani 116-117, 130—131, 175,

209, 212, 214.

Horodniczy 124, 125, 213.

Immunitet 62, 119; dóbr knia-

ziowskich 69; dóbr kociel-

nych 67.

Incompatibilitas 128.

Indygenat 202.

Inkorporacya Litwy do Korony
25, 28-29.

Inwestytura w. ksicia 109.

Jadwingowie 4, 5, 8.

Jaowszczyna 178.

Jedenostka gospodarcza 76—78,
87, 91.

Jecy 22, 73, 203.

Jzyk urzdowy 44, 70—72, 114,

211, 216, 219.

Jurgielty 128, 191.

Jurydyki 205.

Kahay 103, 206.

Kanclerz 114—115, 130—131, 152,

195, 209-210, 212.

Kapszczyzna 100, 184.

Kary pienine 133, 179.

Kasztelanowie 119 — 123, 125,

127, 130—132, 175-176, 195,

209.

Kaznaczej 124.

Kliny 92.

Klucznik 104, 124, 125.

Kniaziowie; prawa i obowizki
5-6, 8-14, 18, 20-21, 34,

46, 50, 59, 63, 65, 106-107,
113, 128—129, 134, 139, 172,

175, 174, 203; uposaenie 30,

58, 59, 111; rozrodzenie 46;

udzia w radzie i sejmie 129

—

131, 141, 146; upadek 39,

57—60. Ob. polietnie, sdow-
nictwo.

— drugiego rzdu 47.

— suebni 58.

— z rodu Gedymina; prawa
12-13, 25-26, 129; uposae-
nie 12—13.
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Kolonizacya polska Podlasia 36,

40.

— wsi na prawie niemieckiem

86—88, 93.

Komisye: dla spraw dyploma-

tycznych 215 ; edukacyjna 214;

skarbowa 213 — 215; wojsko-

wa 213—215.

Komornik podkomorzego 166.

Konfederacya warszawska 201.

Konfiskata 59, 101—102, 175, 181.

Koniuszy powiatowy 124, 125;

wielkiego ksicia 117, 130, 212.

Konstytucya 3 maja 1791 r.

200.

Konstytucye dla Litwy210—211.

Korona ob. unie.

Koronacya Mendoga 16; królów

polskich 194.

Korowszczyna 178.

Kocioa na wsiach uposaenie 92.

Koció rzymsko-katolicki 66—68;

201; wschodni 92, 201.

Kozacy 177.

Krajczy 117, 212.

Ksita ob. kniaziowie ; tatar-

scy 105.

Ksistwa 18, 152 ; zanikanie

ksistw 118, 181.

— czerniechowsko - siewierskie

9 - 11, 37, 180; halicko-wlodzi-

mierskie 11 ;
górno-okskie 11;

kobryriskie 8, 36; kopylskie 203;

miskie 8; mcisawskie 9, 11,

180; piskie 8, 36, 180; poockie

8, 10; suckie 203; witebskie 10.

Ob. ziemie.

Kuchmistrz 117, 212.

Kunica 52, 84.

Kunicznicy 84.

Lichwa ydowska 103.

Listy zakrywalne 154.

Liszki 91.

Litwa cilejsza 7—9, 27, 36, 39,

42, 53, 63, 76, 107, 120, 135,

139, 140, 141, 143, 181.

Lokacya miast 98—100.

Lokacya wsi ob. kolonizacya.

Ludzie (liudi) 17, 72.

Lustracye dóbr 95, 100.

an 87-88, 90—91.

awa w miecie 101, 205. Ob.

sdownictwo.

otysze 4.

owczy 117, 125.

Marszaek ziemi woyskiej 120

—

121, 131.

Marszakowie (dworni, kospodar-

scy, nadworny, ziemski) 115,

130-131, 151-152, 195-196,

209—210, 212. Ob. sdowni-

ctwo.

— powiatowi 123, 125 — 126,

175—176, 213.

— sejmikowi 211.

— sejmowi 210.

— starostów 149.

Mennica 187.

Metryka litewska 114—115.

Miasta i mieszczanie 39, 96—101,

139, 182, 187, 189-190, 192,

205—206; udzia w sejmie 134,

142. Ob. burmistrz, cechy, a-
wa, mieszczanie konni, ordysz-

czyna, rada, stacya, tatarsz-

czyna.

Miecznik powiatowy 218.

— w. ksicia 117, 912.

Mierczy 89.

Miesiaczyna 73.
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Mieszczanie konni 96—97, 205.

Miezlewa 178.

Ministrowie 212, 214, 215.

Moneta 196.

Monopole 184.

Mostowniczy 124, 211.

Myta 181, 185—187.

Nadanie prawa polskiego Pod-

lasiu 40.

Nagana szlachectwa 54—55.

Najwyszy ksi 29, 108. Ob.

wielki ksi.
Namiestnicy 10, 17, 26, 36, 44,

51—52, 57, 61, 118—119, 127,

130—131, 140, 182. Ob. sta-

rostowie, sdownictwo.
— starostów 149, 165.

Nastpstwo tronu 12,25,29,108,

110, 193.

Niedzielni 173. Ob. siostry.

Niepochoy ob. niewolni.

Niewola, niewolni (niepochoy)

16—18, 22-23; 72, 76, 105,

168, 182, 203.

Nobilitacye 54, 57, 202;ydów 207.

Nowina 44.

Nowogród wielki 10.

Obony 212.

Obrocznicy 84.

Odmiana przy pomierz woocz-

nej 56, 92.

Odumarszczyny 181.

Ogrody, ogrodnicy (zagrody, za-

grodnicy) 73, 80—81.

Ojczyce 74—75, 168.

Okolniczy 124.

Opaty 128, 179.

Ordycy 84.

Ordyszczyna 179—180.

Osada, osadnicy 84, 182.

Osadnictwo 21—22, 78.

Otkazy 146.

Otozwy 150 153, 155-156, 160—
161. Ob. apelacya.

Panowie 60—62, 65, 141, 175.

Piwniczny 117.

Pisarz polny 117, 212.

— skarbu 116.

— w. ks. lit. 114, 212.

— zamkowy 124.

— ziemski 125, 163—165.

Plemiona litewskie 4.

Podatki 78, 119, 138—140, 145—

146, 187—190; porednie 190—
191.

Podczaszy powiatowy 213.

— wielkiego ksicia 117, 212.

Poddastwo 203—204.

Podkanclerzy 115, 152, 195, 212.

Podkluczy 124.

Podkomorzy powiatowy 125, 166,

213.

— w. ksicia 117, 212.

Podniesienie na w. ksistwo 111,

194.

Podsdek ziemski 125, 163 - 164,

213.

Podskarbi 89, 115, 191, 195- 196,

209,212, 214. Ob. skarbny.

Podstaroci 104, 165.

Podstoli powiatowy 213.

— w. ksicia 117, 212.

Podwody 21, 50, 100, 178.

Podymszczyna 52, 180.

Pogówne ydowskie 190.

Pogoowszczyna 180, 188.

Pokoniewszczyna 175,

Polietnie 18, 179.

Poliudie 127—128.

Poowinnicy 81.
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Pomiera woloczna ob. wooczna

pomiera.

Pomierczy 89.

Pomoc 181.

Popis 56, 117, 175.

Posadnik 10.

Posowie na sejmy 66, 143— 144,

191, 209; z miast 205.

Posów wysyanie za granic 133.

Posugi 18, 20-21, 23, 67, 82-83,

93, 119—120, 124, 177-8, 185.

Pososzczyna 180.

Pospolite ruszenie 117, 120, 122—

124, 142, 175—176.

Pospólstwo w miastach 101.

Potwierdzenie praw 194.

Powiat 119, 123, 125, 144, 148,

149, 164-165.

Powoowszczyna 52, 67.

Prawa kardynalne 200.

Prawo niemieckie (magdeburskie,

chemiskie, redzkie) 97—99,

206.
— ydowskie 103.

Proby sejmowe 146.

Prusacy 4.

Przywileje dla jedenostek 47, 61,

64, 138.

— dla kocioa rzymsko - kato-

lickiego 67—68.

— dla kocioa wschodniego 68.

— dla miast 96-100.

— dzielnicowe 31, 41—44, 61,

59—60, 71-72, 202; kijowskie

43, 52; podlaskie 40-41, 71, 72.

poockie 42 — 43, 51, 52, 72;

smoleskie 43; witebskie42— 43,

51, 72; woyskie 43, 51-51',

168; mudzkie 50, 52, 71.

— tatarskie 105.

— ziemskie 37—40, 45, 47, 52.

63, 138, 202; z r. 1387-38, 45^

48-50, 69; z r. 1413-38, 39^

45-46, 48, 53, 67, 69; z r.

1432 — 38, 39, 48, 69; z r.

1434—38, 39, 46, 48-51, 53,

60, 69; z r. 1440 — 38; z r.

1447-38, 48—50, 67, 75, 139-
140, 180—181; z r. 1492-38,

39, 40, 63, 132, 140, 154—155,

169; z r. 1506-38, 133, 169;

z r. 1529—38, 133; z r. 1547-

39; z r. 1551—39; z r. 1563—
39, 70, 72, 171; z r. 1564 - 39,

72, 162-163, 170-171; z r.

1565-39, 72, 144, 171.

— ziemskie polskie 39, 50—51,139.
— ydowskie 102, 169.

Przywilejów wydawania prawo
106—107.

Rabin 104.

Rada nieustajca 200, 214.

Rada wielkoksica i geneza

17, 129, skad 67—68, 70, 109,

115, 120—123, 128—132, 142,

195—196; kompetencya 132—
134, 140, 198, 208; udzia w s-
downictwie 151, 156 — 157,

159-160, 167; cilejsza 131—
132.

Rady kniaziów 68.

— miejskie 97, 100. 205.

Referendarze 213.

Religie ob. wyznania.

Riad poocki 42, 44.

Robocizna 82, 95, 204.

Ru 8.

Ru czarna 8.

Rzemielnicy miejscy 100—101,
205.
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Rzemielnicy wiejscy 81 — 83,

93, 98, 93.

Samorzd w miastach. 96—97,

205—206.

Sdownictwa reforma w r. 1565/6

61, 66, 170.

Sdownictwo nad kniaziami 148,

153 ; nad panami 153, 160—164;

nad bojarami (szlacht) 49—50,

147—167; nad bojarami pod

hospodarem 63; nad bojarami

kniaziów i bojarów 63—65;

nad gomi 153; nad wolnymi

75 ; nad ojczycami 75 ; nad nie-

wolnymi 75; nad Tatarami

105: nad ydami 103—104, 168;

Sdy : w. ksicia 16, 107, 110,

147-148, 150—157, 160, 164—
165, 167; hospodara nad y-
dami 104; kniaziów 18, 147,

152; asesorski 157—158, 167,

216 ; referendarski 216 ; mar-

szakowski 115, 158—159, 167—

168, 216; komisarski 156—157;

sejmowy 216; wojewodów 122,

148—149, 156, 162—163, 165—

166; starostów 118—119, 122,

147—150, 156, 162—163, 165;

starostów nad mieszczanami

97 ; starostów nadydami 1 03—
104; dzierawców 148— 149,

156, 162—163, 165; ziemskie

123, 162—165, 216, 218; zam-

kowe czyli grodzkie 123, 162

—

166, 216, 218; podkomorskie

162, 164, 166, 216, 218; ka-

pturowe 216; ziemiaskie 218;

duchowne 68, 168; miejskie

101, 168, 205, 206, 218; pana

miasta nad ydami 104 ; tiwu-

nów 18, 149; wiejskie awnicze

168, 204; wiejskie patrymo-

nialne 168—204; kopne 168;

starszego ydowskiego 104.

Sdy skarbowe 215, 218.

Sejm: geneza 134—140; skad 124,

140—141, 195—196, 209-210;

czas i miejsce 61, 146— 147,

209; regulamin 114—115, 147;

kompetencya 187— 191, 195,

198—199, 200, 210—211.

— obozowy 142—143.

— rokowy (sdowy) 159.

— wspólny litewsko - polski 30,

32, 208.

— ydowski (waad) 206-207.

Sejmiki 66, 105, 123, 143-145,

193, 202, 211—212, 217.

— ydowski 207.

Sekretarze 212.

Serebszczyna lub serebszczyzna

50, 52, 180—181, 188—189.

Sdziowie : grodzki 165 ; ziemski

125, 212, 213; ydowski 104.

ob. sdownictwo.

Siabry 79.

Sieliszcze 76.

Skarbiec 116. Ob. podskarbi.

Skarbu zarzd 110, 115—116, 133,

191-192, 196-197.

lad 76.

Sudzy (putni, pancerni, polni,

dospieszni, konni i t. d.) 54,

56—57, 84-85, 176.

Suba 76-77, 79-81, 174, 188.

Suba wojskowa: bojarów 19

—

20, 46-48- 50, 56, 61-65, 78—
79, 124, 138, 145-146, 155,

169, 172—176; mieszczan kon-

nych 96 - 97 ; Tatarów 105 :[sug
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54—55: warstw niszych 46

—

47; ydów 103; wojskich 125.

Suebno 77. Ob. wchody.
Sokolniczy 124.

Solannicze 185.

Sotys 95.

Sprawca wojsk 17.

Sprawca zaników i dworów 88.

Stacye 21, 50, 52, 127—128, 178—
179, 191; z miast 100, 178.

Starina 44.

Starosta mudzki 118, 120, 123,

126, 131—132, 156, 195, 211.

Starostowie 89, 118—120, 127,

140-141, 175, 182-183, 205—
205. Ob. namiestnicy.

— rodowi 5—6.

Starsi ydowscy 103.

Starszy ydowski na Litw 104.

Statut 1 — 44, 55, 71, 77, 75, 127,

133, 145, 149, 150, 154, 155,

159, 168, 172, 174.

— II - 66, 71, 73, 105, 123, 145,

146, 154, 155, 157, 160, 162, 164,

166, 167, 170-172, 174, 193.

— HI — 199, 200, 201, 203, 207,

211, 213, 219—220.

Statuty Kazimierza »W. i inne

polskie 169.

Stolnik powiatowy 213

— wielkiego ksicia 212.

Stra po zamkach 19, 52, 178;

z miast 100.

Stra (wadza najwysza admi-

nistracyjna) 215.

Stranik 212.

Sudiebnik z r. 1468— lb4, 155,

169, 168, 169.

Switok Jarosaw <„s.

Szachownica 78, 90—91.

Szafarze po wsiach 101.

Szlachectwa dowód 154.

Szlachta; geneza 45— 48, 54—55,
60, 65—66, 192; prawa i przywi-

leje 55, 141—142, 187, 196,

202-203. Ob. bojarzy.

— okoliczna 62.

Szos 190.

Taksy 115.

Targi 97.

Targowe 183.

Tatarszczyna 179.

Tatarzy 104-105.

Tiago 82. Ob. robocizna.

Tiwuni 17-19, 118—119, 123,

141, 149, 182, 213.

Tiwunszczyna 179.

Toka 82, 84.

Trójpolówka 80, 87—88, 90—91.
Trunki; prawo wyrobu i wy-
szynku 100.

Trybuna gówny 211, 216—218.
Ulicówka 91.

Unia kocielna 68, 70.

Unie: 24 35, 48, 65-66, 132,

138, 144-146; z r. 1385 - 26;
z r. 1401 — 26—30, 106, 109,

134-135 z r. 1413 — 26 — 31,

107, 134-135; z r. 1432/4-14,
26-31, 107-108 134-135;
z r. 1499—32; z r. 1501-32;
z r. 1569 - 24, 32, 35, 71,

192-200.

Urzdy 16—19, 112—128, 192—
193, 212 - 213; nadworne
112-120, 196, 212, 214; pro-

wincyonalne 112—113, 120—
127, 196,212—213; zdolno do
ich piastowania i ograniczenia

69—70, 105, 202; prawa i u-
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posaenie 117, 127-128, 130—

131, nadawanie 110, 119, 125—

127, 132, 163, 166, 179, 213;

wybór 10, 123, 136-137, 162—

164, 166, 211, 213; sdowni-

ctwo nad urzdnikami 155,

218; utrata 127, 133.

Ustawodawstwo 133.

Ustawy celne 185; ekonomiczne

88, 184; podatkowe 188; wo-

jenne 169, 173 - 174.

Waad ob. sejm ydowski.

Wchody 77.

Wiece 5, 10, 126, 136.

Wielki Ksie; geneza 6; wa-
dza 12—18, 26, 29, 34, 39,

57—59, 63, 102—103, 106—108,

112. 129, 133—137, 139. 145,

zastpca 27—28, 31, 105—107;

elekcya 38, 108—111, 145, 194;

zganiecie praw Jagiellonów

111— 112. Ob. nastpstwo tronu.

Wie 78.

Wasno wspólna rodowa 5. Ob.

niedzielni, siabry.

Wóka 87—88, 90-91. 98, 188,

204.

Wocianie 72—95, 203—205. Ob.

niewolni, wolni, ojczyce, cze-

lad, sudzy.

Wojewodowie 119 — 123, 127,

130-132, 141, 175-176, 195,

209.

Wojny uchwaa 146.

Wojski 125, 213.

Wojskowo 18, 172-177, 196.

Ob. suba wojskowa, zaci-

ni, kozacy.

Wójt w miastach 97, 101.

— za Giedymina 17.

Wolni (pochoy) 16 — 19, 23,

75-76, 182.

Wokonowszczyna 179.

Wooczna pomiera 56—57, 74,

77, 79—80, 85 - 85, 99, 116,

188, 192, 204-205.

— ustawa 85, 100, 183—184.

Woost 17—18, 22.

Woskownicze 185.

Woni 123.

Wychód 75.

Wyjcie z powiatu 61, 66, 113,

154, 160, 164, 167.

Wyprawa wojenna 19, 61, 119,

125.

Wywody szlachectwa 54—57.

Wyznania 27, 48, 53, 68—70.

100, 201.

Zacini 177.

Zagrody, zagrodnicy ob. ogrody,

ogrodnicy.

Zacianki 62, 80, 92.

Zastaw 102, 103.

Zemsta krwawa 5.

Ziemie: bezka 11, 37; bielska

36, 40-41; chemska 11, 37;

czerniecbowsko-siewierska 9,

11, 37. 39; drohicka 8, 36, 40-
41, 180; kijowska 9, 11, 36—
37. 39, 52, 69, 76, 84, 118, 194;

mielnicka 36, 40—41 ,
podlaska

8, 36, 39, 40-41, 44, 56, 76,

87, 88, 90, 121, 125, 137, 144,

193, 194; podolska 9, 11, 37;

poleska 8, 36; poocka 8—10.

18, 36, 39, 51-52, 69, 118, 121,

126, 138, 174, 180, 200, 201;

smoleska 9—11, 18, 37, 39,

55, 69, 76, 84, 121-122, 136-
137, 180-200; witebska 9—10
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18, 36, 39, 51- 52, 69, 118, 121, Zliszki 92.

126, 136—137, 180, 200; wo- Zwierciado saskie 99.

yska 8—9, 11, 37, 39, 52, mud ob. ziemia mudzka.
69, 76, 87, 120—121, 193 - 194; od 173, 177.

mudzka 4-7, 9, 36, 40, 44, ydzi 100-104. 182, 189 190,

52, 56, 90, 119, 122, 123, 126, 206 -207.

136-137, 141, 143, 180, 184, reb 76.

211, 213, 217.

POPRAWKI I UZUPENIENIA.
Na str. 45 przy literaturze doda: Radzimiski, O tosamoci.
Na str. 70 w. 14 od dou; zamiast: narodowy, powinno by:

urzdowy.
Na str. 72 w. 7 od góry; zamiast: Lustracya starostw, powinno

by: Rewizya zamków.
Na str. 96 w. 17 od dou; zamiast: korglomeraty, powinno by:

konglomeraty.

Na str. 112 w. 10 od góry; zamiast: Dostojniej7
,
powinno by:

Senatorowie.

Na str. 213 po w. 10 doda: Nowe wadze prowincyonalne stwo-

rzy dopiero sejm czteroletni, uchwalajc— najpierw dla

Litwy — w listopadzie 1789 r. utworzenie komisyi cy-

wilno-wojskowych; identyczne one z takiemi komisyami

w Koronie, tylko majce mniej, bo 15 osób z wyboru.

One ujy ca administracy w swoje rce.

Historya ustroju Polski II. l^





WYDAWNICTWO

SYMPOSION
POD REDAKCY LEOPOLDA STAFFA
I. Platon. Uczta. Dyalog o mioci. W przekadzie, ze wstpem

i objanieniami Wadysawa Witwickiego. Wydanie

drugie. Kor. 3.

II. Montaigne. Wybór dzie. W przekadzie Stanisawa Lacka.

Kor. 3.

III. Vauvenargues. Uwagi i myli. W przekadzie Jana Kas-

prowicza. Kor. 2.

IV. Walter Pater. Wybór pism. W przekadzie Stanisawa

Lacka. Kor. 3.

V. La Rochefoucauld. Zdania moralne i uwagi. — W prze-

kadzie Leopolda Staffa. Kor. 2.

VI. Leopardi. Myli. W przekadzie Józefa Ruffera. Kor. 2.

VII. Diderot. Kuzynek mistrza Rameau. W przekadzie Leo-

polda Staffa. Kor. 3.

VIII. Goethe. Wybór myli proz. W przekadzie Stefana

Frycza. Kor. 3.

IX. Chamfort. Maksymy i myli. W przekadzie Konrada

Drzewieckiego. Kor. 3.

X. Cztery glosy. O Poecie. Ralph Waldo Emerson. Karol

Spitteler. Ryszard Dehmel. Hugo von Hofmannsthal.

W przekadzie Jana Kasprowicza. Kor. 2.

XI. La Bruyere. Charaktery. W przekadzie Antoniego Poto-

ckiego. Kor. 3.



XII. Fichte. Powoanie czowieka. W przekadzie Adama Zie-

leczyka. Kor. 3.

XIII. Fontenelle. Rozmowy zmarych. W przekadzie Juliusza

Germana. Kor. 3.

XIV. Walter Savage Landor. Dyalogi fikcyjne. W przekadzie

Maryi Rakowskiej. Kor. 3.

XV. Voltaire. Refleksye. W przekadzie Grzegorza Glassa.

Kor. 3--.

XVI. Hebbel. Dzienniki. W przekadzie Karola Irzykowskiego.

Kor. 3-.

XVII. Hello. Studya i szkice. W przekadzie Walerego Go-
stomskiego. Kor. 3—.

XVIII. Emerson. Wybór pism. W przekadzie Maryana Ol-

szewskiego.

XIX. Kardyna Newman. Wybór myli. W przekadzie i z przed-

mow Stanisawa Brzozowskiego.

XX. Marek Aureliusz. Rozmylania. W przekadzie Maryana

Reitera. Kor. 3— •

XXI. Rousseau. Wybór pism. W przekadzie Zygmunta Mat-

kowskiego.

XXII. Sóren Kierkegaard. Wybór dzie. W przekadzie M. Bie-

nenstocka.

XXIII. Tomasz Carlyle. Wybór pism. W przekadzie Savitri.

XXIV. Zygmunt Krasiski. Myli o sztuce. Zebra i wstpem
o pogldach estetycznych Krasiskiego poprzedzi

Adam Siedlecki. Kor. 3—.

XXV. Ernest Renan. Dyalogi filozoficzne. W przekadzie

E. L. Wagnera.

XXVI. Jerzy Sorel. O sztuce, religii i filozofii. W przekadzie

Michaa Rudnickiego. Kor. 4'—.

XXVII. Fryderyk Schlegel. Fragmenty i idee. W przekadzie

Ludwika Staffa.







Jfl Kutrzeba, Stanisaw
6752 Hi storya ustroju Polski w
K8 zarysie.
1912 t. 2

t.2

PLEASE DO NOT REMOVE

SUPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY




